


„Citesc multe cărți, dar rareori mă bucur de una mai 

mult decât am făcut-o citind cartea lui Tony Reinke. Multe 

dintre cele mai minunate aventuri din copilăria mea și din 

creșterea mea, după ce am fost convertit, pe când eram tânăr, 

au venit prin lectura unor cărți care mi-au lărgit imaginația 

și mi-au schimbat viața. Stilul lui Tony este profund, atent, 

concis și Îl onorează pe Dumnezeu. El înalță autoritatea bi-

blică și oferă sfaturi utile, permițând în același timp existența 

unei game largi de gusturi. Lit! trâmbițează adevăr în viața 

mea, în experiența lecturii. Ca un cititor și autor de lucrări 

deopotrivă beletristice și tehnice, apreciez profunzimea ana-

lizei lui Tony, care include o varietate de genuri literare. 

Pentru cei care iubesc cărțile, aici se găsește o comoară și o 

carte bogată. Pentru cei care încă nu iubesc cărțile, ea con-

stituie un argument deosebit care îi încurajează către a de-

veni iubitori de cărți”. 

Randy Alcorn, fondator, Eternal Perspective             

Ministries; autor, If God Is Good și Heaven 

 

„Dacă nu citești cărți ca o disciplină și cu încântare, 

ar trebui. Iar dacă ai nevoie de ajutor în acest aspect, după 

cum este valabil în cazul tuturor, atunci iată cartea de care ai 

nevoie. Nu o rata!” 

J. I. Packer, profesor de teologie,                                

Regent College; autor, Knowing God 

„Aceasta este cartea perfectă pentru acele persoane că-

rora nu le place să citească sau care iubesc lectura, dar nu 



sunt sigure dacă își folosesc bine timpul, ori care cred că ci-

tesc prea mult și au nevoie să continue cu discernământ. Re-

inke ne propune o argumentație înțeleaptă, teologică și zidi-

toare, pentru care cuvintele contează. Voi menționa Lit! de 

fiecare dată când cineva mă va întreba de ce creștinii ar tre-

bui să citească beletristică – o întrebare care nu eșuează ni-

ciodată să mă șocheze. În loc să replic cu întrebări de genul, 

,Ești serios?’, și să arunc cu opinii, voi zâmbi și le voi da un 

exemplar din această carte”. 

Andrew Peterson, cantautor; autor,                              

On the Edge of the Dark Sea of Darkness 

 

„Există atâtea lucruri lăudabile la această carte, încât 

este greu să știu de unde să încep. Cea mai evidentă calitate 

a ei este aria de cuprindere. În ce privește tema lecturii, Re-

inke acoperă orice subiect posibil. Fiecare subiect este deta-

liat apoi în toate subpunctele importante. În cazul altor au-

tori, un astfel de efort ar produce o carte voluminoasă și obo-

sitoare, dar aici vedem contrariul. Reinke spune suficient, 

dar nu prea mult. Efectul este ca atunci când vezi o prismă 

prin care trece lumina. Nu există niciodată un moment plic-

tisitor. Am simțit că Reinke avea să acopere toate subiectele 

importante și cu bun simț, fără eșec, având o perspectivă 

creștină, așa că cu greu am putut să o pun jos. ,Ce va spune 

Reinke despre acel subiect?’, m-am regăsit întrebându-mă. 

Dar, ca să adaug o altă calitate a acestei cărți, Tony a citat 

atât de mult din surse religioase și erudite, încât nu ezit să 

spun că această carte este un triumf al erudiției. Reinke scrie 

cu un entuziasm captivant și molipsitor. Este greu să-mi 



imaginez un cititor acestei cărți care să nu fie cuprins de fla-

căra lecturii după ce s-a întâlnit cu entuziasmul lui Reinke 

pentru lectură și cu argumentul lui formulat în apărarea ei”. 

Leland Ryken, profesor de engleză, Wheaton       

College; autor, The ESV and the English Bible Legacy 

 

„Cum să citești, ce să citești, pe cine să citești, când 

să citești și de ce să citești – Tony Reinke răspunde la toate 

aceste nedumeriri și la multe altele în această carte foarte 

bună și (surprinzător) concisă pe tema lecturii. În timp ce 

arată felul în care lectura poate să-I aducă glorie lui Dumne-

zeu și să contribuie la creștere în biserică, Reinke îi încura-

jează pe creștini să adopte disciplina lecturii cu înțelepciune 

și deschidere”. 

Trevin Wax, editor, LifeWay Christian Resources; 

autor, Holy Subversion: Allegiance to Christ in an Age of Ri-

vals 

 

„Întrucât Dumnezeu a decis că ideile sunt exprimate 

cel mai bine în cuvinte, și că ideea – revelația Fiului Său ca 

Domn și Mântuitor – trebuie să fie învățată prin Cuvântul 

Lui inegalabil și etern, creștinii nu îndrăznesc să piardă din 

vedere prioritatea cărților în mijlocul torentului de imagini vi-

zuale și rapid mișcătoare din societatea noastră. Tony Reinke 

argumentează din Scriptură și din experiența de viață, susți-

nând că ,lectura este o cale de a păstra și cultiva concentrarea 

liniară susținută de care avem nevoie în viață’. Ca educator, 

nu pot să nu fiu de acord cu el. Lectura susținută trebuie să 



rămână ca bătaia de inimă a oricărui program educațional se-

rios, care caută să producă gânditori, lideri și apologeți creș-

tini. Părinții care fac educație acasă, care încearcă să elabo-

reze liste de lecturi în creșterea copiilor lor în creștinism, vor 

descoperi în această carte o călăuză plină de har și principii. 

Mai mult, Tony vine cu idei deosebite pentru părinți, prin 

care ei pot să hrănească în copiii lor dragostea pentru lectură, 

începând cu propriul exemplu”. 

Marcia Somerville, președinte, Lampstand Press; 

autor, Tapestry of Grace Homeschool Curriculum  

 

„Ați putea să vă întrebați de ce este nevoie să citiți o 

carte despre lectură. Unii dintre voi aveți grămezi de cărți pe 

rafturile bibliotecilor sau pe noptiere, dar nu aveți habar 

cum să alegeți ce anume și când să citiți. Unii dintre voi ați 

fost schimbați de tehnologia digitală în modalități pe care 

nici măcar nu le recunoașteți, așa încât nu puteți vedea că 

sunteți prea distrași ca să stârniți în voi atenția profundă ne-

cesară lecturii. Scrisă angajant, această carte vă va pune pe 

gânduri, dar vă va oferi și sfaturi practice convingătoare des-

pre cum puteți deveni acel fel bun de cititori spre gloria lui 

Dumnezeu”. 

Russell D. Moore, decan, Southern Baptist            

Theological Seminary; autor, Tempted and Tried 

 

„Tony Reinke nu doar citește, ci el citește bine, iar 

aceste două lucruri sunt foarte diferite. Dacă nu ești cititor, 

tratează această carte ca parte din educația ta. Tony te va 



învăța să citești, să citești mult, și să citești bine. Dacă ești 

deja un cititor avid, tratează cartea lui ca pe o investiție care 

te va învăța cum să faci mai bine acest lucru”. 

Tim Challies, blogger, challies.com;                             

autor, The Discipline of Spiritual Discernment 

 

„Dacă citești o carte pe săptămână de-a lungul urmă-

torilor 50 de ani, vei reuși să citești aproape 2600 de cărți. 

Asta poate să nu pară prea mult, dacă te gândești la toate 

cărțile pe care le-ai putea citi. Așadar, ai include și cartea de 

față în lista ta? Da, pentru că ea te va ajuta să citești cărțile 

care trebuie în felul corect. Tony Reinke așază lectura în pe-

isajul ei biblic și ne oferă sfaturi practice prin care să profi-

tăm cel mai mult de pe urma cărților pe care le citim. O 

recomand cu toată căldura”. 

Tim Chester, Director, The Porterbrook Institute;                            

autor, You Can Change și A Meal with Jesus 

 

„Cu un ochi pătrunzător, Reinke surprinde impor-

tanța Evangheliei pentru obiceiul lecturii noastre, oferindu-

ne astfel o perspectivă biblică asupra lecturii. El ne provoacă 

să ne ferim de felul în care imaginile modelate ale internetu-

lui pot să ne distragă de la harul lecturii îndreptate către pri-

cepere și plăcere. Totuși, în același timp, el vorbește despre 

locul potrivit al literaturii seculare printre toate felurile de 

cărți pe care cei ce Îl iubesc pe Hristos ar trebui să le apreci-

eze. Acesta este felul de carte pe care am dorit de mult timp 



să o pun în mâinile credincioșilor ca să ajut bisericile să sur-

prindă din nou și să hrănească o dragoste pentru literatură, 

atât biblic cât și extra-biblic. Practică și plăcută, Lit! este un 

dar deosebit și valoros pentru biserică”. 

Eric C. Redmond, păstor senior, Reformation 

Alive Baptist Church, Temple Hills, Maryland 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

În copilărie, am urât lectura. Cu excepția a două lu-

cruri: pe când eram adolescent, citeam pagina de articole 

sportive din The Washington Post și revista Sports Illustrated. 

După ce primul ziar sosea în fiecare dimineață, tata citea pa-

gina de sport, apoi fratele meu mai mare, apoi eu. (Și dacă 

mă atingeam de ziar înaintea fratelui meu, consecințele pu-

teau fi grave.) Sports Illustrated era devorată în fiecare săptă-

mână, imediat ce sosea. 

Dar dincolo de aceste două ziare, pur și simplu nu am 

citit mai nimic. Nu citeam nici vreo altă parte a ziarului. N-am 

citit cărțile care mi se dădeau de citit la liceu (și am note care 

dovedesc asta). Nu citeam profund nici măcar rezumatele 

Cliffs Notes – erau prea lungi! Aveam o singură pasiune: spor-

tul. Obișnuiam să îmi pun cărțile de școală în vestiar, unde cre-

deam că le este locul. Lectura nu era parte din viața mea. 

Până ce am absolvit liceul, m-am ales cu alte câteva 

pasiuni: petrecerile, băutura și drogurile. Am ajuns, din pă-

cate, cufundat în cultura drogurilor, umblând după plăcere 

pe cât de pasionat puteam fi, și îi atrăgeam și pe alții după 

mine. Cărțile de orice fel îmi erau total străine, și cu atât mai 

mult Biblia. 
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Așa că nu mă gândeam deloc la cărți până ce prietenul 

meu, Bob, cu care mă distrasem frecvent înainte să plece, m-

a sunat să îmi spună că urmează să treacă în vizită pe la mine. 

Eu nu știam că Bob fusese convertit și nu-mi trecea prin cap 

că vizita lui avea să marcheze momentul meu de turnură în 

viață. 

Bob a sosit și, ca întotdeauna, eu am pregătit camera 

pentru un alt festin cu droguri, așezând un prosop înfășurat 

la baza ușii din dormitor, pentru ca familia mea să nu detec-

teze mirosul. (De fapt, chestia asta n-a funcționat niciodată.) 

I-am oferit lui Bob ceva hașiș, fiind imediat surprins că a 

refuzat, și am început să fumez. Apoi Bob a început să îmi 

împărtășească Evanghelia.  

În acea seară, imposibilul s-a petrecut: în acea încăpere 

plină de fum, în mila Lui suverană, Dumnezeu a lucrat asu-

pra inimii mele și am trecut prin minunea regenerării. Am 

crezut, m-am oprit din răzvrătirea mea și mi-am pus credința 

în Mântuitorul spre iertarea nenumăratelor mele păcate. Cel 

mai rău dintre păcătoși a fost născut din nou chiar din mij-

locul păcatelor lui. 

Nu îmi amintesc fiecare detaliu din acea seară, dar știu 

că, la un moment dat, Bob a plecat, iar eu am început să 

citesc din Biblia pe care el mi-a lăsat-o. Am stat toată noap-

tea treaz, citind din Biblie. Chiar am luat un creion și am 

subliniat versete. N-am înțeles prea mult din ce citeam, dar 

am început să văd cum viața veșnică era revelată prin acele 
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cuvinte. Vedeam o relație între Evanghelia pe care o auzi-

sem, nașterea din nou pe care tocmai o primisem și această 

carte - Biblia. Și aveam o sete nestăvilită să o citesc. 

Așadar, dacă te-ai fi întâlnit cu mine a doua zi și mi-

ai fi cerut dovezi ale convertirii mele, printre primele lucruri 

de pe lista mea avea să fie acest apetit nou și miraculos pen-

tru lectură. Și dacă ai fi știut câtuși de puțin cine fusesem 

până atunci, ai fi fost șocat: tipul care nu citea niciodată 

cărți, cufundat cu totul în droguri, pasionat de petreceri – 

acest individ nu se mai sătura citind Biblia.  

În ciuda întregii mele ignoranțe teologice (care era 

uriașă), știam că Hristos m-a iubit și S-a dat pe Sine la 

moarte pe cruce – pentru mine. Și știam că era viață în cu-

vintele Lui. 

La scurt timp după aceea mi-am luat o slujbă la o libră-

rie creștină așa încât să citesc pe cât de mult puteam. Zilnic 

soseau cutii și cutii de cărți. În fiecare zi părea că este ca de 

Crăciun! Aveam să pun stivele de cărți pe tejghea și să încep 

să citesc, presupunând că acesta era rolul meu acolo: să citesc 

cărți. În imaturitatea mea, îi priveam pe clienți ca pe o sursă 

de întrerupere a lecturii mele. N-ar fi trebuit să fiu surprins 

când directorul meu m-a informat în final că nu fusesem an-

gajat să citesc; se presupunea că trebuia să aranjez cărțile pe 

rafturi. Acea discuție a luat ceva din bucuria slujbei respective.  

În anii care au urmat, mai mulți oameni buni și în-

țelepți – fără îndoială, văzând zelul meu needucat și nevoia 
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disperată de a fi învățat – au început să îmi dea cărți. Educația 

formală pe care o doream (o altă dovadă a convertirii!) n-a 

ajuns niciodată posibilă. Dar lectura – în primul rând a Scrip-

turii, apoi a altor cărți, multe dintre ele fiindu-mi dăruite de 

acești prieteni – au schimbat totul în viața și lucrarea mea. 

Cărțile scrise de autori precum Charles Spurgeon, D. 

A. Carson, R. C. Sproul, Sinclair Ferguson, David Powlison, 

J. C. Ryle, Jerry Bridges, John Owen, J. I. Packer, John Stott, 

Wayne Grudem și mulți alții – aceste cărți m-au ajutat să în-

țeleg Sfânta Scriptură. Ele mi-au predicat Evanghelia. Ele m-

au învățat să mă gândesc profund la Evanghelie și să predic 

Evanghelia propriului meu suflet. Acest lucru este vital, pen-

tru că meditarea profundă la Evanghelie este singura cale de a 

simți consistent ce este Evanghelia și care este impactul ei în 

viață. Nu poți cultiva dragostea pentru Mântuitorul fără să 

citești și să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu. 

Sunt chiar mai recunoscător pentru aceste cărți când 

mă gândesc cum ar fi arătat ultimii 40 de ani din viața mea 

fără ele. Aș fi fost vulnerabil în fața oricărui vânt de învăță-

tură. M-aș fi ancorat mult în emoțiile mele și posibil în anu-

mite experiențe personale. N-aș fi crescut în înțelegerea 

Evangheliei. Fără mila lui Dumnezeu, aș fi continuat să ci-

tesc doar pagina sportivă din The Washington Post și Sports 

Illustrated, iar în final aș fi abandonat credința. (Și probabil 

că aș fi fost absorbit zilnic de dezbaterile sportive, argumen-

tând neîncetat pe tema ultimului contract semnat de 
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Redskins, ca și cum sportul ar fi fost tot ce conta în lumea 

asta.) 

Iată de ce sunt atât de bucuros că prietenul meu Tony 

a scris cartea pe care o ții în mâini. Deși acum îmi place să 

citesc, lectura implică efort. Ea implică întotdeauna disci-

plină. Poate că lectura este o provocare pentru tine. Poate că 

ai urât lectura în facultate, iar una dintre bucuriile zilei ab-

solvirii a fost gândul că nu va mai trebui să citești niciodată 

o carte! Apoi păstorul tău și alți creștini au început să îți re-

comande cărți. Acum te uiți la cărțile din bibliotecă și le poți 

vedea pe cele câteva pe care le-ai început, dar știi că n-ai în-

cheiat-o pe niciuna. Poate că nici n-ai citit Biblia în între-

gime, dar n-ai divulga niciodată această informație. Dacă tu 

ești acesta, iată ce trebuie să știi: Lit! este o carte pentru cei 

ce nu citesc. 

Așa că dă-mi voie să te pregătesc pentru ceea ce vei găsi 

în această carte. Tony nu este ca unul dintre acei profesori de 

facultate, îngropându-te în teme și lecturi din cărți care ar tre-

bui folosite doar pe post de lucruri pe care să îți ștergi pantofii 

înainte de a intra în casă. Nu, ci Tony îți va da speranța că 

lectura îți poate schimba viața. El îți va aprinde apetitul pen-

tru lectură. El îți va da așteptări realiste și te va îndrepta către 

practici posibil de însușit. Nu vei fi descurajat, ci plin de nă-

dejde – și, de fapt, vei dori să citești. Mai presus de orice, vei 

descoperi că Tony te îndeamnă să păstrezi crucea lui Hristos 

în locul central în tot ceea ce citești. 
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Îmi doresc să fi primit un exemplar din această carte 

atunci când abia fusesem convertit. Ea mi-ar fi focalizat zelul 

tineresc și m-ar fi învățat ce să citesc și cum să citesc. Dar tu 

ai aici un exemplar al cărții. Și sunt recunoscător că ai înce-

put să o citești, pentru că eu sunt convins că vei fi surprins 

de schimbarea pe care o va produce în viața ta. 

C.J. Mahaney 
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Poate că iubești lectura. Capeți același sentiment 

dintr-un nou vraf de cărți ca atunci când te uiți la niște go-

goși aburinde și glazurate. Sau poate că nu. Pentru majori-

tatea oamenilor, lectura unei cărți este ca atunci când ar în-

cerca să înghită o pastilă uriașă de vitamine. Știi că trebuie 

să citești – vei fi mai sănătos dacă o vei face – dar tot ce există 

în tine refuză să înghită pastila! 

Lectura cărților este o treabă grea. O lume de lucruri 

care te distrag de la lectură nu face ca ea să fie în vreun fel 

mai ușoară. Căsuțele noastre de email scot un sunet la fiecare 

mesaj nou pe care îl primim, telefoanele noastre scot un beep 

la fiecare mesaj nou, iar internetul ne atrage cu articolele noi 

de pe bloguri și cu videoclipuri. Între timp, fluviul de con-

ținut din aplicațiile de socializare electronică din viețile 

noastre (precum Facebook și Twitter) ne umplu constant 

ecranele. Îndrăznește să te uiți în altă parte, și vei rata con-

versația de acolo!  

Totuși, iată-te citind o carte, deconectat de la toate cele 

de mai sus. Sau poate că citești cu cartea într-o mână și cu 

telefonul în cealaltă. Asemenea forței gravitaționale care ne 
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ține pe scaune, atracția pe care o avem față de acele ecrane 

cu lumină este atât de obișnuită, încât nu ne gândim nicio-

dată cu adevărat la ea. Aceste ecrane își fac loc în viețile noas-

tre, timpul liber de care avem nevoie să citim cărți dispare, 

iar atenția noastră ajunge să fie împărțită. 

Poate că nu citești pentru că îți închipui că a sta într-

un loc vreme de mai mult de 15 minute este o pierdere de 

vreme. Tu trebuie „să faci ceva”, iar lectura ți se pare că ar 

însemna că „nu faci nimic”. 

Sau poate că nu citești pentru că, atunci când nu lu-

crezi, nu dormi sau nu te duci la școală, preferi să vegetezi în 

fața unei comedii, să te uiți la un meci sau să petreci seara 

undeva în afara casei. 

Noi toți avem propriile motive pentru care nu citim. 

Lit! Principii creștine pentru lectura cărților este o carte 

pentru orice creștin care vrea să citească, și să citească bine. 

Această carte tratează o gamă largă de teme: de ce să citim 

cărți, cum să le alegem pe cele mai bune, cum să găsim timp 

pentru lectură și cum să avem bucurie – nu să ne simțim 

doborâți – pe paginile cărților.  

Această carte este relevantă în special pentru creștini, 

pentru acei bărbați și acele femei care au descoperit realitatea 

profundă a păcatelor lor și care își pun acum credința în lu-

crarea lui Isus Hristos spre iertarea acelor păcate. Lucrarea 
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harului lui Dumnezeu în viața ta este temelia solidă care sus-

ține obiectivele de lectură pe întreaga ta viață. 

LIT! 

Această carte are de-a face cu lumina, dar nu cu lu-

mina aceea care pâlpâie pe ecranul unui computer, al unui 

telefon sau al unui televizor. Titlul scurt - Lit! – ilustrează 

trei lucruri.  

În primul rând, lit este o prescurtare a termenului li-

teratură, un sinonim al cărților, adică subiectul central al 

acestei cărți. Lit este un cuvânt scurt care reprezintă multe 

milioane de cărți pe care le putem lua și le putem citi.  

În al doilea rând, lit1 ne reamintește că strălucirea pu-

terii creatoare a lui Dumnezeu este peste tot în jurul nostru. 

Dumnezeu este Ființa supremă din univers – suprem de ade-

vărată, bună și frumoasă. El este un Creator extravagant, iar 

adevărul, bunătatea și frumusețea Lui sunt îmbibate adânc 

în creația Lui. În fapt, „tot pământul este plin de mărirea 

Lui!” (Isaia 6:3). Chiar și în starea ei decăzută, creația conti-

nuă să radieze de slava Creatorului, o strălucire care poate fi 

găsită pe paginile cărților deosebite.2 În acest sens, „simplele 

 
1 În limba engleză, lit are și sensul de „a aprinde” sau „a (i)lumina”. Am ales să rămânem 
la titlul original al cărții pentru a surprinde cel mai bine intenția autorului. n.tr. 
2 v. Herman Bavinck, Reformed Dogmatics (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 1:319: 
„Teologii reformați au fost chiar mai bine poziționați în a recunoaște acest lucru prin doc-
trina harului comun. Prin aceasta, ei s-au protejat pe de o parte de eroarea pelagiană, care 
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scrieri omenești” sunt cu adevărat aprinse de Dumnezeu, ra-

diind ca rezultat al puterii Lui creatoare și strălucind spre 

lauda slavei Sale. 

În al treilea rând, și cel mai important, lit reprezintă o 

convingere care stă la baza acestei întregi cărți: cititorii creș-

tini sunt iluminați de „lumina Evangheliei slavei lui Hristos” 

(2 Cor. 4:4). „În El era viața, și viața era lumina oamenilor” 

(Ioan 1:4). Fiind iluminați de Evanghelie, acum percepem 

și ne bucurăm de adevărul, bunătatea și frumusețea lui 

Dumnezeu – fie că le găsim în soarele arzător al Cuvântului 

inspirat al lui Dumnezeu, fie în lumina lunii creației, sau în 

lumina stelară a marilor cărți. Duhul Sfânt ne-a deschis ochii 

spirituali, astfel că toată experiența lecturii noastre este acum 

„aprinsă” de prezența lui Dumnezeu care iluminează. 

Pe cât de ciudat poate părea, ochii noștri sunt umpluți 

de gloria Creatorului în literatură, pentru că noi citim în 

prezența radiantă a lui Dumnezeu. Motto-ul creștinului care 

citește este o doxologie orbitoare: „prin lumina Ta vedem 

lumina” (Ps. 36:9).3 Cititorii creștini pot să vadă acum și să 

 
vorbea despre suficiența teologiei naturaliste și lega mântuirea de suficiența ei, dar puteau, 
pe de altă parte, să recunoască tot adevărul, frumusețea și bunătatea care sunt prezente în 
lumea păgână. Știința, arta, morala, viața de familie și de societate etc., erau lucruri derivate 
din harul comun, fiind recunoscute și încurajate cu mulțumire”. 
3 Eu interpretez Psalmul 36:7–9 ca o referință la bunătatea bogată a lui Dumnezeu față de 
toate făpturile Sale, atât oameni cât și animale (v. 6). În primul rând, Dumnezeu Își pro-
tejează viețuitoarele create (v. 7). În al doilea rând, Dumnezeu le oferă o bogăție de lucruri 
de care acestea să se bucure (v. 8). În al treilea rând, Dumnezeu este izvorul oricărei viețu-
itoare din creație (v. 9a). În al patrulea rând, Dumnezeu este izvorul întregii lumini din 
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prețuiască adevărul, bunătatea și frumusețea care licăre pe pa-

ginile cărților. Este ca și cum am citi cărți la lumina becurilor 

conectate la înaltă tensiune de pe stadioane. Noi vedem prin 

harul lui Dumnezeu, care ne iluminează. 

O CĂUTARE PRIN ÎNTREBĂRI 

Totuși, chiar dacă face multe lucruri pentru noi, ilumi-

narea divină nu face ca lectura cărților să fie ușoară. În fapt, 

lectura ne va pune întotdeauna în fața multor provocări. Îna-

inte de a scrie această carte, am alcătuit o listă de întrebări 

obișnuite rezultate din propria practică a lecturii, cum ar fi: 

 Ce face lectura cărților să pară ca încercarea de 
a înghiți o pastilă uriașă de vitamine? 

 De ce ar trebui să îi acord prioritate lecturii căr-
ților?  

 Ce pierd dacă nu citesc cărți? 

 Ce convingeri biblice trebuie să am înainte de a 
intra într-o librărie? 

 Modelează cu adevărat Evanghelia felul în care 
ar trebui să citesc cărți? Dacă da, cum? 

 Ce cărți să citesc? 

 
creația Sa (v. 9b). Această lumină include oricare dintre darurile și binecuvântările gene-
roase care vin de la Creator, în special adevărul, bunătatea și frumusețea. Această lumină 
din creație este vizibilă pentru noi pentru că Dumnezeu ne iluminează mai întâi să vedem 
gloria și prezența Lui. Fiind iluminați de Dumnezeu, creștinii percep și apreciază acum 
lumina adevărului divin, bunătatea și frumusețea care radiază de pe paginile marilor cărți. 
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 Ce cărți nu ar trebui să citesc?  

 Ar trebui să citesc cărți cu teme necreștine? De 
ce da, sau de ce nu?  

 Cum pot citi cel mai bine alte cărți decât cele 
beletristice? 

 Ce folos are un creștin, dacă are, din lectura li-
teraturii beletristice? 

 Cum pot ști care este diferența dintre cărțile be-
letristice bune și cele rele? 

 Unde să găsesc timpul de care am nevoie ca să 
citesc cărți? 

 Ar trebui să scriu notițe de margine în cărțile 
mele? 

 Care sunt argumentele pro și contra lecturii căr-
ților pe un dispozitiv de cărți electronice? 

 Cum îi pot încuraja pe prietenii mei la lectura 
cărților? 

 Cum pot folosi cărți și grupuri de lectură ca să-
i încurajez pe alți creștini și să contribui la creș-
terea spirituală în biserica locală?  

Aceste întrebări m-au lansat într-o căutare a răspun-

surilor. În această carte, voi trata fiecare întrebare pe cât de 

direct este posibil – mulțumită Scripturii, câtorva învățători 

din istoria Bisericii, unor cărți vechi, câtorva cărți noi, prie-

tenilor mei și propriei experiențe (formată în principal din 



INTRODUCERE  27 

greșeli). Am aranjat această carte în două mari părți: (1) o 

teologie a lecturii cărților și (2) o colecție de sugestii practice 

pentru lectura cărților.  

SCURTĂ ȘI PLĂCUTĂ 

Această carte este scurtă și la obiect, sau cel puțin pe 

cât de scurtă am putut-o face. Cele mai scurte capitole sunt 

scurte pentru că puteau fi scurte; capitolele mai lungi sunt 

astfel pentru că n-am găsit nicio cale prin care să le fac mai 

scurte.  

Această dedicare față de concizie înseamnă și că voi 

trata anumite lucruri foarte pe scurt. Pericolul conciziei este 

că sugestiile mele ar putea suna în mintea unor cititori ca 

niște edicte. Vă rog să țineți minte că, ori de câte ori aduc 

sfaturi în această carte, ele nu sunt mai mult de atât - sfaturi. 

Ele nu sunt literă de lege sau porunci. Vă rog să luați aminte 

la sfaturi, să le încercați, să învățați din ele, să le îmbunătățiți 

sau pur și simplu să le respingeți dacă nu funcționează în 

cazul vostru.  

Rugăciunea mea este ca, în harul Lui care iluminează, 

Dumnezeu să fie glorificat atunci când noi citim cărți pline 

de adevărul Lui, care este pus acolo ca să îl descoperim, de 

bunătatea Lui la care să luăm aminte și de frumusețea Lui 

pe care să o îndrăgim.  

 



 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
Partea întâi.  

O TEOLOGIE A          
CĂRȚILOR ȘI                        
LECTURII   
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1 
HÂRTIE ȘI GRANIT 

Temelia teologiei cărților 

 

Dedică-te lecturii serioase a cărților, și viața ta va fi 

iluminată. Aceasta este o promisiune destul de directă, dar, 

ca să fim cinstiți, există și un avertisment: cărțile îți vor com-

plica viața. 

Gândește-te la complexitățile cu care ne confruntăm 

atunci când trecem printr-o librărie. Iată cum se petrec lu-

crurile în cazul meu. Mai întâi, devin entuziasmat. M-am 

gândit dinainte la acest drum la librărie, pentru că vreau o 

carte bună. Înainte să deschid ușile, sunt întâmpinat de căr-

țile la ofertă – sute de cărți – care mă atrag să mă uit la pre-

țurile reduse. De ce aș face asta? Ar trebui să îmi îndrept 

atenția către acele cărți scoase de pe raft și aruncate într-un 

coș? Sunt suspicios. Cred că cel mai bine este să le ignor, așa 

că simt deodată îndemnul de a fluiera, de a-mi ridica privirea 

și de a comenta pe marginea stării vremii. 

Odată ce ajung în interiorul librăriei, sunt întâmpinat 

de cea mai mare provocare: titlurile proaspăt publicate. 
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Aceste cărți atrag cea mai mare atenție din partea cumpără-

torilor și se pare că scot și cei mai mulți bani din portofelele 

lor (fiind vândute la preț întreg). Dar este bine să le răsfoiesc, 

existând o mulțime de posibilități atractive.  

După ce am luat câteva cărți (și le-am pus jos din 

nou), scap de zona cărților proaspăt lansate și devin convins 

că o carte mai veche (și mai testată) ar fi o investiție mai 

bună. De aceea, mă furișez printre mulțimea de statui care 

privesc în jos și găsesc spații largi în secțiunea de cărți creș-

tine. Dintre acestea, foarte puține mi se par noi. Ridic una 

sau două și le răsfoiesc puțin. 

La scurt timp, curiozitatea mă atrage către zona rurală 

a literaturii clasice de pe rafturile care par să se îndrepte spre 

cer (oare cumpărătorii achiziționează multe cărți puse pe raf-

turi la aproape 3 m de pardoseală?). Aici, în zona literaturii 

clasice, mulțimea de cumpărători se subțiază, dar trecerea 

printre cărți este mai dificilă și mai aducătoare de sentimente 

de vinovăție. Multe dintre aceste cărți sunt opere clasice pe 

care trebuia să le fi citit deja. Mă simt rușinat de neatenția 

mea din școală. 

Capul mi se clatină observând un roman de 800 de 

pagini scris de Fiodor Dostoievski. Coperta cărții este fru-

mos concepută, cartea fiind tradusă în engleză cu mare grijă 

(după spusele unui prieten), iar romanul are un preț rezona-

bil. Privirea mi-a fost atrasă de multe ori până acum, și 
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aproape că am cumpărat-o în câteva dintre călătoriile mele 

frecvente la librărie. Pe de altă parte, este și o carte foarte 

groasă, care îmi cere dedicare serioasă. Pune la socoteală că 

sunt căsătorit. 

Iată acum ce întrebări îmi asaltează mintea: Ce carte 

ar trebui să cumpăr? Să cumpăr una la ofertă? Sau un titlu 

proaspăt publicat? O carte creștină? O carte de afaceri? Un ro-

man clasic? Ar trebui să parcurg cu atenție întreaga librărie? Să 

cumpăr o carte sau trei la prețul de două? Să citesc doar cărți 

creștine? Stai puțin, am zis trei cărți? Ce-mi veni oare? Eu abia 

de am timp să citesc o singură carte! 

Inspiră. Expiră. Privește din nou înspre tavan. Pune-l 

înapoi pe Dostoievski. 

Poate că voi cumpăra un DVD și un pachet de gumă de 

mestecat.  

Iată cum am ajuns zdrobit într-o librărie. În fine, vom 

trata aici aspecte practice legate de felul în care să alegem și 

să citim cărți deosebite. Dar, înainte să discutăm despre cum 

să alegem cărțile cele bune și cum să le citim (cap. 7-15), 

trebuie să ne formăm anumite convingeri biblice și teologice 

despre cărți, lectură și librării (cap. 1-6).  

Călătoria noastră începe în țărână, în tabăra unui po-

por călător printr-o pustietate deșertică, la poalele unui 

munte. 
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TABĂRA 

Cândva, în jurul anului 1450 î.d.Hr., pe vârful unui 

munte egiptean izolat, numit Muntele Sinai, un autor scria 

ceva zguduitor, lucru pe care industria tipografică nu a reușit 

niciodată să îl depășească. Și nici nu va reuși. 

Dar, pentru a înțelege acest moment din istoria lite-

rară, vreau să așez scena din spatele acestui moment. Cu mai 

multe săptămâni înainte ca Muntele Sinai să apară la ori-

zont, Dumnezeu Își răscumpărase poporul din sclavie. Noi 

numim acest eveniment „exodul”. Acel exod era atât de is-

toric, încât a devenit tema centrală a mântuirii în istoria Ve-

chiului Testament. Folosind o armată de țânțari, muște, lă-

custe și broaște – și, cu ajutorul unei boli răspândite de piele, 

a grindinei, a râului însângerat, a morții primilor înnăscuți 

și a puterii divine care a despărțit marea – Dumnezeu Și-a 

smuls poporul din strânsoarea puternică a egiptenilor. Isra-

elul era de acum un popor eliberat, trimis într-o misiune de 

a se strânge în jurul unui munte și de a-L sluji împreună pe 

Dumnezeu (Exod 7-12).  

Călătoria până la acest munte nu a fost una lungă, după 

cum nu fusese nici așteptarea. În nici trei luni, Israelul își 

strânsese bagajele, ieșise din Egipt și ajunsese la picioarele 

muntelui – acel munte, Muntele Sinai (Exod 19:1). 

Acest munte ales se poate să li se fi părut unora ca toți 

ceilalți munți din peninsula Sinai – roșu, stâncos, secetos și 
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fără vegetație – dar nu era așa. Acest munte fusese ales de 

Dumnezeu. El era sfânt. Sub amenințarea morții instanta-

nee, niciun bărbat, nicio femeie, niciun copil și nicio vită 

roșie nu îndrăznea să îl atingă. 

Timp de două zile, poporul lui Dumnezeu era chemat 

să își curețe casele și să se purifice de orice pângărire. Evreii 

trebuiau să se spele și să își spele hainele lor, consacrându-se 

și pregătindu-se să Îl întâlnească pe Dumnezeu. În a treia zi, 

Dumnezeu avea să Se coboare și să Se întâlnească cu ei. 

Totul a fost calm timp de două zile. În dimineața celei 

de-a treia zi, Dumnezeu S-a coborât. Poporul lui Dumnezeu 

și-a alungat somnul frecându-și ochii ca să poată vedea o pri-

veliște înfricoșătoare. Golașul munte Sinai era aprins ca un 

foc de pădure. Flacăra ardea vertical către ceruri, iar acestea 

bombardau vârful muntelui cu tunete și fulgere. Temeliile 

muntelui tremurau și erau zguduite. Stâncile se crăpau și se 

rostogoleau la vale. Un nor gros și negru a acoperit întreaga 

scenă. 

Poporul lui Dumnezeu a rămas cu privirile ațintite că-

tre această furtună explozivă. Le era greu să privească în altă 

parte. Au rămas cu gurile căscate, fără cuvinte, iar pielea arsă 

de soarele deșertului simțea fierbințeala flăcărilor de aur. Lu-

minile fulgerelor licăreau pe robele lor curate. Frica și-a făcut 

loc de îndată în inimile lor. Pe măsură ce ziua a avansat, mun-

tele răcnea cu o ferocitate tot mai mare. Flacăra a devenit tot 
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mai intensă, cutremurul asurzitor, iar fulgerele au continuat 

să lovească în vârful muntelui. 

Acelea erau sunetul și furia unei coliziuni dintre Cer 

și pământ, „un moment decisiv în istoria omenirii, când ți-

nuturile cerești și pământești au fost aduse într-o încleștare 

panoramică”, în care „fiecare flacără naturală s-a dezlănțuit, 

așa încât cutremurul i-a cuprins nu doar pe oameni, ci și 

muntele însuși”.1  

În special acum, nimeni nu îndrăznea să se apropie de 

munte. Poporul lui Dumnezeu a stat la baza muntelui, în-

ghețat de frică. Dar, în timp ce oamenii făceau pasul înapoi 

de frică, Moise făcea pasul înainte în credință (Exod 20:18). 

În fața unui munte aprins, acoperit de un întuneric gros, un 

mijlocitor părea să fie o idee foarte bună. Cineva putea să se 

urce pe munte ca să reprezinte poporul. Astfel, Moise s-a 

urcat și a intrat în „norul în care era Dumnezeu” (Exod 

20:21).  

Moise s-a urcat acolo ca să Îl întâlnească pe Dumne-

zeu, să I se închine și să primească de la Dumnezeu cuvintele 

Lui. Mai târziu, Moise a relatat această experiență în auto-

biografia sa: 

Când m-am suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, 

tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, 

 
1 Robert Alter, The Five Books of Moses: A Translation with Commentary (New York: W. 
W. Norton, 2008), p. 425. 
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am rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de 

nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă; și Dom-

nul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul 

lui Dumnezeu, și cuprinzând toate cuvintele pe care vi 

le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în 

ziua când tot poporul era adunat (Deut. 9:9-10). 

Moise s-a coborât apoi la popor cu cele două table ale 

Celor 10 Porunci în mâini. Aceste cuvinte erau permanente, 

veșnice și scrijelite în piatră chiar cu degetul lui Dumnezeu. 

Cel care a creat la început cosmosul prin cuvântul gu-

rii Sale, Cel care a inventat limbajul omenesc în Grădina 

Eden, Cel care a răspândit limbile pe pământ la turnul Ba-

bel, punea acum penița pe hârtie (sau degetul pe piatră) și 

scria. Și cuvintele acelea pot fi găsite până astăzi în orice li-

brărie importantă. 

Multe mii de cărți aveau să fie mai târziu dedicate dis-

cuției despre Dumnezeu – dovedind existența Lui, punând-

o sub semnul întrebării sau încercând să-L explice pe Dum-

nezeu. Dar acele table de piatră aveau pe ele cuvintele lui 

Dumnezeu. Ziua când Dumnezeu a atins tablele de piatră 

cu degetul a fost ziua când El a modelat pe veci lumea pu-

blicistică, lumea cărților. 

SCRISĂ ÎN PIATRĂ 

În lumea cărților, Biblia este fără egal. Vedem acest 

lucru în șase dintre calitățile ei. 
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Biblia este inspirată. Dumnezeu este Autorul ultim și 

final al celor două table, și fiecare cuvânt al Scripturii a fost 

inspirat prin gura lui Dumnezeu. Biblia este produsul voii 

lui Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20–21). 

Biblia este inerantă. Ea este adevărată în orice învăță-

tură pe care ne-o dă. Cuvântul lui Dumnezeu este ca argin-

tul care a fost rafinat de șapte ori și care este lipsit de orice 

impurități (Ps. 12:6). Cuvintele lui Dumnezeu sunt întot-

deauna adevărate, pentru că ele se validează pe sine. Dum-

nezeu vorbește, iar cuvintele Lui modelează și decid ce este 

adevărat și bun (v. Gen. 1:1-31 și Ioan 17:17).  

Biblia este suficientă. Ea ne furnizează tot ceea ce avem 

nevoie pentru credință, mântuire și trăirea evlavioasă (2 

Tim. 3:15-16). 

Biblia este vie și activă. Biblia este alcătuită din cuvinte 

vii și active, care dau viață inimilor moarte, care înveselesc 

inimile frânte și care hrănesc sufletele flămânde (Matei 4:4; 

1 Cor. 1:21-24; Evrei 4:12; Iacov 1:21).  

Biblia este supremă. Ea conține expresiile cele mai 

înalte ale adevărului. Combină orice cărți din orice cul-

tură din istoria umanității și strânge laolaltă toate cărțile 

într-o bibliotecă vastă, și vei vedea că ele nu pot depăși 

supremația adevărului dătător de viață din Scriptură (1 

Cor. 15:3-5). 
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Biblia ne oferă o perspectivă coerentă. Biblia explică de 

unde venim, încotro mergem, care sunt cele mai mari pro-

bleme ale noastre și care este cea mai mare nevoie a noastră. 

Biblia interpretează realitățile care ne afectează - atât realită-

țile fizice pe care le putem vedea, cât și pe cele spirituale, pe 

care nu le putem vedea (v. Rom. 4:23-25 și Efes. 6:12). 

Scriptura este unică. Ea este veșnică. Ea nu se contrazice ni-

ciodată. Ea nu are nevoie de editare sau revizuire. Ea este 

perfectă (Ps. 19:7). Când toate celelalte lucruri vor dispărea, 

Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne (Isaia 40:7-8). Bibliei nu 

îi lipsește nimic. Tot ceea ce ea conține a fost scris de același 

Dumnezeu care a zguduit Muntele Sinai. 

COMPOST ȘI GRANIT 

Scopul cărții mele este să studiem lectura dintr-o per-

spectivă creștină. Așadar, cum schimbă ce s-a întâmplat la 

Muntele Sinai felul în care parcurg șirul de opere literare 

dintr-o librărie? Ce are de-a face un vârf de munte înflăcărat 

cu romanul clasic al lui Dostoievski, cu un roman contem-

poran de Cormac McCarthy, cu ultimele cercetări sociolo-

gice ale lui Malcolm Gladwell, cu ultima carte de marketing 

scrisă de Seth Godin sau cu cea mai recentă biografie a lui 

David McCullough?  

Totul. Scriptura este lentila finală prin care citim fiecare 

carte. Scriptura este perfectă, suficientă și veșnică. Într-o anu-

mită măsură, toate celelalte cărți sunt imperfecte, deficitare și 
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temporare. Asta înseamnă că, atunci când aleg cărți de pe raf-

turile librăriei, citesc acele cărți imperfecte în lumina Cărții per-

fecte, citesc cărți deficitare în lumina Cărții suficiente și citesc 

cărți temporare în lumina Cărții veșnice. 

Literatura scrisă de oameni poate să fie aducătoare de 

inspirație, dar nu este inspirată divin – nu în felul în care 

este inspirată Scriptura. Literatura scrisă de oameni poate fi 

binecuvântată de Duhul Sfânt ca să ilustreze adevăruri bi-

blice, dar ea nu este insuflată de Dumnezeu. Literatura ome-

nească poate să conțină adevăr, bunătate și frumusețe, dar ea 

este în același timp expusă greșelii, imperfectă și de o valoare 

trecătoare. 

Am putea spune că, prin contrast cu Scriptura, toate 

celelalte cărți sunt trecătoare. 

Orice făptură este ca iarba, și toată slava ei, ca floarea 

ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar Cuvântul 

Domnului rămâne în veac... (1 Petru 1:24-25; cf. 

Isaia 40:7-8). 

Mulți autori se situează undeva în zona de mijloc 

(iarba). Alți autori sunt incredibil de talentați, rodnici și plini 

de culoare (florile). Dar toți autorii (iarbă sau flori) sunt fra-

gili. Orice carte care a urcat și a coborât pe lista celor mai bune 

cărți din New York Times este la fel de temporară în valoarea 

ei precum este iarba verde sub soarele arzător al verii. Autorii 

(inclusiv eu) și cărțile lor (ca și cea de față) se vor întoarce în 
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țărână. Literatura concepută de om ne poate ajuta să trăim 

mai înțelept și să creștem spiritual, dar numai Cuvântul in-

spirat de Dumnezeu este veșnic. 

DOUĂ GENURI 

De la momentul când Moise s-a coborât de pe munte 

cu cele două table de piatră în mâini, întreaga literatură 

poate fi împărțită în două genuri:  

 Genul A: Biblia. Biblia a fost scrisă de Dumne-

zeu prin autori umani, dar ea este complet inspi-

rată în toate părțile ei. Este singura carte inspi-

rată, inerantă, plină de autoritate, suficientă și 

complet consecventă în gândirea ei. 

 Genul B: Toate celelalte cărți. Oricât de „inspi-

rate” ar fi toate celelalte opere literare, oricât de 

iluminate ar fi de adevăr, frumusețe și bunătate, 

nicio altă carte nu este infailibilă. Într-o măsură 

sau alta, toate cărțile omenești sunt afectate de 

erori, inconsecvențe și insuficiențe. 

Aceste două categorii au fost modelate atunci când 

Dumnezeu a intervenit în istorie și a scris cu degetul Lui 

acele cuvinte pe o tablă de piatră. Întreaga literatură este de 

acum împărțită în două genuri – iar unul îl surclasează pe 

celălalt în importanță. 
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Charles Haddon Spurgeon, cunoscut predicator din 

secolul al XIX-lea, subliniază foarte bine acest aspect în felul 

următor: 

Putem strânge toate celelalte cărți într-o grămadă 

mare și să le ardem, fără ca lumea să piardă câtuși de 

puțin prin comparație cu cât ar pierde prin afectarea 

unei singure pagini a Sfintei Scripturi. În cel mai bun 

caz, toate celelalte cărți nu sunt decât o frunză de aur, 

care are nevoie de hectare întregi de minerit ca să se 

găsească un singur gram din metalul prețios. Dar Bi-

blia este ca un lingou solid de aur. Ea conține blocuri 

întregi de aur, mine întregi și caverne nesfârșite de co-

mori neprețuite. În sănătatea mentală a celor mai în-

țelepți oameni nu există mărgăritare ca adevărurile re-

velației divine. Gândurile oamenilor sunt deșarte, in-

ferioare și, în cel mai fericit caz, necesită iertare. Dar 

Cel care ne-a dat această carte a spus: „Căci gândurile 

Mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu 

sunt căile Mele, zice Domnul. ,Ci cât sunt de sus ce-

rurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față 

de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile 

voastre (Isaia 55:8-9). Fie ca eu și voi să socotim ca un 

lucru bine stabilit că Scriptura, Cuvântul Domnului, 

trebuie onorată în mințile noastre și adăpostită în ini-

mile noastre. Lăsați-i pe alții să spună ce vor. Noi mai 

degrabă ne-am despărți de tot ce este sublim și frumos 

sau îmbucurător și profitabil din literatura omenească 
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decât de o singură silabă care a ieșit de pe buzele lui 

Dumnezeu.2 

Exact. Și dacă am ajunge vreodată în punctul în care 

să luăm o decizie între a pierde o pagină din Scriptură sau a 

pierde o comedie de Shakespeare, trebuie să fim hotărâți să 

păstrăm Scriptura. 

Dar, evident, noi nu suntem în situația să fim forțați 

să ne despărțim de una sau de alta. Noi le avem pe ambele – 

atât frunza, cât și lingoul de aur. Așadar, trebuie să ne pu-

nem întrebări și mai provocatoare: Cum să mânuim corect 

frunza de aur (literatura omului) acum, când avem la înde-

mână lingoul de aur (Biblia lui Dumnezeu)? Oare lingoul 

descrește valoarea frunzei? Oare lingoul face ca frunza să fie 

lipsită de valoare? Sau îi crește valoarea frunzei? Păstrează 

acest gând în minte, pentru că sper să explic în capitolul 5 

felul în care influența suverană a lui Dumnezeu poate fi gă-

sită în frunza de aur, chiar și în cărțile necreștine. 

Ideea esențială cu care vreau să rămâi din acest capitol 

este următoarea: înainte de a intra într-o librărie înțesată de 

cărți, trebuie să fim determinați să citim lucrurile imperfecte 

în lumina celor perfecte, lucrurile deficitare în lumina a ceea ce 

este suficient, lucrurile temporare și trecătoare în lumina celor 

veșnice, și lucrurile vizibile în lumina celor transcendente. 

 
2 C. H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol. 27, 1881 (Pasadena, TX: Pilgrim, 
1984 reprint), p. 124. Acest citat a fost reformulat și accentuat. 
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Muntele Sinai ne cere să facem o deosebire între căr-

țile temporare și Cartea veșnică, între hârtia care se descom-

pune, pe care a scris penița unui păcătos, și tabla de piatră 

fumegând pe care a scris degetul lui Dumnezeu. Dacă ratăm 

să facem această deosebire, dacă ratăm să îi acordăm priori-

tatea cuvenită Cuvântului lui Dumnezeu în fața cărților 

temporare, lectura noastră nu va fi niciodată una distinct 

creștină.  
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2 
CU OCHII LARG                                  

DESCHIȘI CĂTRE FIUL 
Păcatul personal și Evanghelia modelează                      

alfabetizarea noastră spirituală 

 

De-a lungul copilăriei mele am folosit o singură Bi-

blie. Prin „am folosit” mă refer la faptul că ea mi-a oferit 

oportunitatea să desenez pe margine acele mici figuri pe care 

le schițam în timpul orei de cateheză.  

Dar la ceva ani după aceea, după ce mi-a pus veri-

gheta pe mână, soția mea m-a convins să trec la o nouă 

Biblie, una mai potrivită pentru un adult. Și am fost de 

acord. Am pus laolaltă banii pe care îi aveam ca proaspăt 

căsătoriți, ne-am dus până la o librărie creștină și am ieșit 

de acolo cu o Biblie proaspătă, sigilată, tocmai venită din 

fabrică. Era frumoasă. 

În decurs de câteva ore, citeam acea Biblie curată și în-

semnam pe paginile ei cu un marker, obicei pe care îl voi ex-

plica în capitolul 12. Planul meu era să citesc întreg Noul 

Testament și să însemnez fiecare poruncă a lui Dumnezeu. 
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Mi-a luat două săptămâni. Întrucât mi s-a părut ceva interesant, 

am continuat să fac acest lucru în Vechiul Testament, unde am 

găsit chiar mai multe porunci – o mulțime de porunci. 

Sublinierea tuturor acelor porunci nu mi-a schimbat 

viața peste noapte. Dar mă așteptam ca viața mea să înceapă 

să se schimbe în decursul lunii respective… 

Sau în șase luni… 

Sau într-un an… 

Dar nimic nu s-a schimbat. Faptul că citeam Biblia nu 

m-a făcut sfânt. Eram lipsit de puterea de a asculta de po-

runci doar prin a le citi. 

Planul meu era unul defectuos, și mi-a devenit clar 

acest lucru. Aveam o problemă. Acum pot să văd care era 

problema – una uriașă. Problema nu ținea de o Biblie tipă-

rită greșit, de eșecul de a citi cu sârguință sau de tehnica gre-

șită de subliniere a poruncilor. Nu, ci problema mea era că 

eu citeam din spatele unui văl. 

SAUL CEL ORB 

Dumnezeu a scrijelit cuvinte pe piatră cu degetul Lui, 

iar Moise a dus tablele jos de pe vârful Muntelui Sinai. Dar 

numai acele cuvinte nu puteau schimba viețile oamenilor. 

În sine, Legea putea să ofere o listă de reglementări și po-

runci, putea să îi convingă de păcat pe cei care o citeau, dar 
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ea nu putea să le dea viața veșnică, nu putea să le schimbe 

inimile și nu putea să dea naștere ascultării care Îl onorează 

pe Dumnezeu. Ea nici nu fusese lăsată cu această intenție. 

Dacă parcurgem rapid linia narativă a Bibliei, întâlnim 

un om pe nume Saul, un erudit evreu. ADN-ul lui Saul putea 

fi legat direct de bărbații și femeile care primiseră tablele scrise 

cu degetul lui Dumnezeu. Iar Saul își dedicase viața studiului 

acelor table și întregii literaturi divine a lui Moise (Geneza, 

Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom). Atât de zelos era el 

pentru scrierile lui Moise, încât a ajuns să îi persecute pe pri-

mii creștini. El a făcut tot ce i-a stat în putere să oprească 

Evanghelia, să zdrobească biserica și să radă de pe fața pămân-

tului orice amintire despre Isus. 

Totuși, într-o zi, în timp ce călătorea pe un drum, 

Saul L-a întâlnit pe Isus cel glorificat (v. F.A. 9:1-19). Într-

o lumină strălucitoare, Hristos l-a aruncat pe Saul în țărână 

și i-a orbit ochii. Ochii lui Saul erau literalmente, trupește 

vorbind, orbiți – dar inima lui a fost trezită. Saul a devenit 

creștin. Saul a devenit Pavel. Persecutorul ce răcnea împo-

triva creștinilor a devenit creștinul care Îl iubea pe Isus. Pavel 

a devenit un instrument pivotal în răspândirea Evangheliei. 

Ce har măreț! 

Această întâlnire deosebită a îndepărtat un văl de peste 

ochii lui Pavel. Odată ce vederea fizică i-a fost redată, Pavel 

a privit către societatea lui cu noi ochi. El a descoperit că 
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ceva era îngrozitor de greșit. Urmașii lui Moise erau orbiți și 

nu-L vedeau pe Mântuitorul. 

Momentul nu putea fi mai rău de atât. Mântuitorul 

îndelung așteptat al evreilor sosise chiar sub privirile lor, dar 

majoritatea oamenilor (chiar și Pavel) Îl rataseră. Mântuito-

rul promis venise și plecase. 

Dar acum, ochii lui Pavel fuseseră deschiși pentru a 

vedea gloria Mântuitorului. El a văzut nevoia urgentă a răs-

pândirii Evangheliei în lume. Ambițiile lui s-au concentrat 

pe mărturisirea acestui mesaj oriunde era posibil. Mesajul 

Evangheliei pe care se străduise cândva să îl distrugă a deve-

nit acum un mesaj pe care l-a prețuit. Era mesajul pe care 

majoritatea oamenilor nu îl puteau vedea. 

ÎNTUNECAT DE PĂCAT 

Toată această poveste mă face să mă simt inconforta-

bil. Cum era posibil ca urmașii lui Moise, precum Pavel, să 

Îl rateze pe Mântuitorul lor?  

Știm că problema nu ținea de Bibliile lor. Biblia vor-

bise despre venirea unui Mântuitor încă de la primele capi-

tole din Geneza, iar evreii avuseseră acces la Cuvântul scris 

al lui Dumnezeu. Problema nu era nici că ei nu și-ar fi citit 

Bibliile. În fiecare sâmbătă, poporul evreu se aduna în sina-

gogi și citeau împreună din Tora – primele cinci cărți din 
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Vechiul Testament, scrise de Moise.1 Aceasta era practica lor 

de secole. 

Problema era una mult mai profundă, anume orbirea 

produsă de păcat (Efes. 4:17-19). Păcatul orbește inima ca 

să nu vadă gloria lui Hristos, iar când gloria lui Hristos este 

ascunsă, viețile rămân neschimbate. 

Iată cum exprimă apostolul Pavel acest adevăr: 

Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de 

astăzi, la citirea Vechiului Testament, această ma-

hramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată 

la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește 

Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor (2 Cor. 

3:14-15). 

Aceasta este o problemă larg răspândită. Din cauza pă-

catului nostru, noi ne naștem orbi, fiind incapabili să vedem 

promisiunile lui Dumnezeu care ne sunt oferite în Hristos. 

Iar consecința ignoranței este ucigătoare spiritual. 

Păcatul ne orbește inimile ca să nu vedem sensul și sco-

pul adevărat al Bibliei, chiar dacă purtăm în mâinile noastre 

exemplare bine subliniate ale ei. Problema nu ține de Bibliile 

noastre. Problema are de-a face cu inimile noastre păcătoase. 

Păcatul ne întunecă și împietrește simțurile spirituale. Dum-

nezeu trebuie să ne ilumineze inimile. Dumnezeu trebuie să 

 
1 C. K. Barrett, The Second Epistle to the Corinthians (New York: Harper & Row, 1973), 
p. 121. 



50       LIT!  |  TONY REINKE 

acționeze. Dumnezeu trebuie să îndepărteze acest văl orbi-

tor.  

FEȚE DESCOPERITE 

Cea mai mare nevoie a păcătosului este să vadă lumina 

slavei lui Hristos. Dar acest lucru necesită mai mult decât o 

Biblie în mână – necesită un act al Duhului puternic al lui 

Dumnezeu în inimă. Acest act de iluminare este atât de pu-

ternic și atât de evident prin lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, 

încât metafora potrivită ar fi că Dumnezeu aprinde soarele în 

sistemul nostru solar: „Căci Dumnezeu, care a zis: ‚Să lumi-

neze lumina din întuneric’, ne-a luminat inimile, pentru ca să 

facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu 

pe fața lui Isus Hristos” (2 Cor. 4:6). Acesta este un act al 

harului suveran al lui Dumnezeu. Iar când El acționează, creș-

tinii sunt luminați [eng. lit]. 

Când această frumusețe radiantă strălucește în inimile 

noastre, vălul spiritual de peste inimile noastre este îndepăr-

tat. Atunci Îl privim pe Fiul în toată splendoarea Lui și în 

gloria care ne transformă viețile:  

Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de 

astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă 

rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte 

în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, ră-

mâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori 

vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Căci 
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Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, 

acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descope-

rită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem 

schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin 

Duhul Domnului (2 Cor. 3:14–18). 

Îndepărtarea unui văl de peste ochii spirituali ai pă-

cătosului este lucrarea harului suveran al lui Dumnezeu. Iar 

odată ce vălul este îndepărtat, scopurile Legii și ale porun-

cilor lui Dumnezeu ne devin clare. Tablele zdrobitoare ale po-

runcilor nu fuseseră lăsate cu intenția de a sluji doar ca un sim-

plu standard social, ci ca să fie ca un dascăl care să ne ducă de 

mână pentru a vedea profunzimea păcatului nostru și pentru a 

vedea gloria Mântuitorului (Gal. 3:23-29). Dacă putem vedea 

aceste realități, cauza este că Dumnezeu a acționat asupra noas-

tră și ne-a descoperit fețele. Această descoperire transformă 

felul în care citim cărțile. 

Este posibil să ai o memorie fotografică și capacitatea 

de a-ți aminti orice citești, fără să stai prea mult pe gânduri. 

Dar dacă Duhul lui Dumnezeu n-a pătruns adânc și nu a 

smuls vălul negru de peste inima ta, adevărul veșnic va fi pen-

tru tine ca un întuneric gros. Poți vedea cuvinte pe o pagină 

rece de hârtie, dar nu vei simți strălucirea caldă a gloriei lui 

Hristos. Și nu vei experimenta viața veșnică.2 

 
2 John Owen, The Works of John Owen (Johnstone & Hunter, 1850–1853; repr., Edin-
burgh: Banner of Truth, 1967), 4:132: „Și dacă vreunul ar insinua sau ar spune că, în ceea 
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Ziua în care ești iluminat, ziua în care Dumnezeu în-

depărtează vălul de peste inima ta și îți descoperă gloria Fi-

ului Său – este o experiență care îți va schimba viața radical. 

Iar faptul că vezi gloria lui Hristos va transforma felul în care 

vei citi cărțile – fiecare carte. 

ILUMINAREA MEA 

După aproape pe un an de când începusem vânătoa-

rea mea după orice poruncă din Biblie, Dumnezeu mi-a des-

coperit fața. Acest lucru a fost interesant, pentru că, deși ve-

derea mea trupească este patetică, credeam că vederea mea 

spirituală era 20/20. Fusesem „botezat” în scutece și „confir-

mat” creștin în anii adolescenței. Participasem bucuros la în-

tâlnirile bisericii de fiecare săptămână și îmi citisem Biblia 

cu creionul în mână. Toate semnele indicau că eram un băr-

bat creștin model. Dar nu eram. De fapt, nu eram deloc 

creștin. Eram orbit. 

Într-o dimineață de duminică (9 Septembrie 1999), 

Dumnezeu a îndepărtat această orbire. Eram într-o biserică din 

Lincoln, Nebraska, având pe genunchi Biblia mea bine sublini-

ată, și ascultam un predicator credincios care explica pasajul din 

Luca 18:9-14. El a explicat clar și cu atenție diferența dintre 

 
ce îl privește, nu are nevoie de acest ajutor special ca să-l facă în stare să înțeleagă gândul 
lui Dumnezeu din Scriptură, care este prezentat suficient pentru bunul simț al tuturor 
oamenilor, tot ce voi spune în prezent este că îmi este teamă că acel om nu înțelege acele 
locuri din Scriptură unde acest ajutor este afirmat atât de expres ca fiind unul necesar în 
această privință”. 
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un păcătos zdrobit (un vameș) și un auto-neprihănit care își 

sublinia bine Biblia (un fariseu). Harul lui Dumnezeu a acți-

onat asupra mea. Vălul a fost ridicat. Într-o clipă, am desco-

perit problema mea: eram un fariseu. Îl dădusem deoparte pe 

Hristos și încercasem să îmi ispășesc păcatele prin ascultare 

personală față de poruncile lui Dumnezeu. Eram orb față de 

gloria lui Hristos. 

În acea dimineață, am fost zdrobit de păcatul meu. Am 

descoperit că obiectivele mele în viață erau lipsite de speranță 

în absența lui Hristos. Încercările mele auto-neprihănite de a-

I fi pe plac lui Dumnezeu a fost zdrobite la pământ. Nu aș fi 

putut conștientiza niciodată acest lucru prin puterea mea. În 

acea dimineață, m-am întors pentru prima dată către Dom-

nul, Duhul Sfânt mi-a îndepărtat vălul care mă orbea, și am 

văzut Persoana glorioasă și lucrarea lui Hristos. 

Ca o lumină care s-a aprins într-o cameră întunecată, 

gloria lui Dumnezeu mi-a devenit vizibilă pentru prima 

dată. Iar priveliștea a fost uimitoare! 

Am început să văd că Isus Hristos existase veșnic. El 

este Creatorul tuturor lucrurilor și sursa fiecărei particule 

din cosmos. El susține acum acea creație, stăpânește peste ea 

și, într-o zi, o va crea din nou. 

 Îl pot vedea acum pe Isus ca Dumnezeul întrupat, 

Cuvântul făcut trup. El S-a smerit luând trup omenesc și a 

locuit printre noi vreme de 33 de ani. El a umblat în pantofii 
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noștri. El a dus o viață plină de întristări. El a fost ispitit la 

orice păcat, dar a rămas hotărât la fiecare pas – credincios, 

fără păcat, fără regrete. În decursul acelor ani, Isus a deschis 

ochii orbilor, i-a ridicat pe picioarele lor pe cei paralizați și a 

înviat morții. El le-a predicat eliberarea păcătoșilor care erau 

prinși în răutate și iertarea celor religioși care erau captivi 

auto-neprihănirii. 

Acum Îl pot vedea pe Isus, Mântuitorul-Împărat. El 

este singurul Mijlocitor dintre Dumnezeul sfânt și omul pă-

cătos. El S-a smerit până la moarte, chiar moarte de cruce. 

Acolo, El a fost țintuit în aer, între Cer și pământ, pe un 

lemn, respins de oamenii păcătoși și abandonat de un Dum-

nezeu sfânt. Acolo, în acea izolare și în mijlocul batjocurii 

oamenilor, Isus l-a împăcat pe om cu Dumnezeu. Isus a fost 

făcut păcat. Păcatul meu I-a fost imputat. El a purtat vino-

văția mea și a murit moartea mea spirituală. 

El a luat trup și sânge doar pentru ca trupul Lui să fie 

zdrobit și ca sângele Lui să fie vărsat. Prin jertfa Sa ispăși-

toare, neprihănirea Lui este pusă în contul meu. Eu am fost 

îndreptățit, iertat și acceptat pe deplin de un Dumnezeu 

sfânt. Prin acel sânge, eu am fost salvat de robia față de păcat, 

de sub blestemul Legii, din puterea Satanei, de la judecata lui 

Dumnezeu și de la sfârșitul tragic al auto-neprihănirii mele 

seci. Am devenit astfel copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu a 

devenit Tatăl meu. Isus a devenit Prietenul meu. Isus este pe 
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veci marele meu Preot, care a ridicat perdeaua înaintea mea, 

ca să pot intra în prezența lui Dumnezeu. El mijlocește acum 

pentru mine, asigurându-Se că nimic nu mă va despărți vre-

odată de dragostea lui Dumnezeu. 

Îl pot vedea acum pe Isus înviat. El a fost înviat din 

morți ca o dovadă a biruinței asupra păcatului, morții și Sa-

tanei. Învierea Lui a inaugurat noua creație. Sângele Lui a 

inaugurat noul legământ. 

Îl pot vedea acum pe Isus, Capul trupului Său, Bise-

rica. Toți creștinii sunt uniți împreună în El, toți extră-

gându-și identitatea și puterea spirituală de la El. El este vi-

ața, înțelepciunea, neprihănirea, sfințirea și răscumpărarea 

noastră. 

Îl pot vedea acum pe Isus înălțat. El S-a întors în pre-

zența Tatălui Său, unde stă așezat pe scaunul Lui de domnie 

și stăpânește ca Rege al regilor. Într-o zi, El Se va întoarce pe 

pământ cu o sabie în mână pentru a-i zdrobi pe cei răi și 

pentru a-i călca în picioare în teascul mâniei lui Dumnezeu. 

El vine ca să judece viii și morții. În final, El va scăpa pe veci 

acest pământ de tot păcatul, de toate nenorocirile, de toate 

bolile, de moarte și de toate ispitirile, minciunile și amăgirile 

Satanei.  

Pot vedea acum măreția Mântuitorului nostru. El este 

pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Este Leul și Mielul – 

Suveranul și Robul care a suferit. El este Profetul, Preotul și 
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Împăratul – vorbind, murind și domnind. El este lumină 

pentru cel orb, vindecare pentru cel bolnav de păcat, putere 

pentru cel slab spiritual, hrană pentru cel înfometat spiri-

tual, bucurie pentru inima întristată, mângâiere pentru cel 

disprețuit, eliberare pentru sufletele pierdute, băutură pen-

tru sufletul însetat și triumf pentru cel abuzat. El este Mân-

tuitorul meu, Păstorul meu, Prietenul meu, Domnul meu, 

Viața mea, Calea mea, Finalul meu. 

Isus este vrednic de timpul nostru, de închinarea noas-

tră și de devoțiunea noastră. Faptul că am văzut gloria lui 

Hristos mi-a schimbat permanent viața. 

Și a schimbat pe veci felul în care citesc cărțile. 

GÂNDUL LUI HRISTOS 

Credința în Isus aduce cu ea un beneficiu extrem de 

important pentru cititorul creștin – discernământul. Discer-

nământul este abilitatea de a face trei lucruri: abilitatea de a 

„cerceta toate lucrurile”, de a „păstra ce este bun” și de a ne 

„feri de orice formă de rău” (1 Tes. 5:21-22, lit. ESV). Este 

acea îndemânare de a compara ceea ce auzim sau citim cu 

Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-i determina 

autenticitatea după adevărul revelat al lui Dumnezeu. Dis-

cernământul este critic pentru evaluarea oricărui lucru care 

se spune în interiorul unei clădiri de biserică, și este la fel de 

critic pentru evaluarea vieții din afara contextului bisericii. 
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Noi avem nevoie de discernământ deopotrivă ca să auzim 

predici, ca să ne uităm la filme și ca să citim cărți. Discernă-

mântul protejează deopotrivă biserica și inimile noastre. 

Harul lui Dumnezeu din viețile noastre este temelia 

întregului nostru discernământ. Discernământul creștin în-

cepe atunci când vălul este îndepărtat și când vedem gloria 

lui Hristos. Când se petrece acest lucru, noi devenim cu ade-

vărat „duhovnicești” și intrăm în posesia „gândului lui Hris-

tos” (1 Cor. 2:15-16). Acum putem citi, gândi și ne putem 

trăi viețile în lumina adevărului spiritual al Evangheliei. 

Acum avem minți modelate de Evanghelie. Fiind înzestrați 

cu „gândul lui Hristos”, suntem în stare să citim cu discer-

nământ. Putem testa orice carte pe care o citim – putând 

prețui ceea ce este adevărat, bun și curat înaintea lui Dum-

nezeu, și putând respinge ceea ce este rău (Rom. 12:2).  

Hristos este esențial pentru întregul nostru discernă-

mânt, pentru că El este standardul oricărui adevăr și reme-

diul față de orice eroare (Col. 2:8). Dacă vrem să citim vre-

odată cu discernământ, Hristos trebuie să Se afle în centrul 

vieților noastre. Iar El Se va afla acolo doar dacă ochii noștri 

văd gloria Lui. Iar noi nu putem vedea gloria Sa decât dacă 

ne este îndepărtat vălul de peste ochi. 

Odată ce Dumnezeu ne iluminează ochii spirituali, 

putem citi cărți spre beneficiul spiritual al sufletelor noastre 

– fie că este vorba despre Cele 10 Porunci, un volum gros 
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de teologie sistematică, poemele lui John Donne, Cronicile 

din Narnia ale lui C. S. Lewis, sau un manual de microbio-

logie. Pentru a citi cărți cu un beneficiu veșnic, trebuie să 

vedem gloria lui Hristos. Gloria Lui stă la temelia oricărei 

cunoașteri și a oricărei educații sănătoase.3 

CITIND PENTRU PĂRTĂȘIE 

Faptul că ai „gândul lui Hristos” nu te va face strălu-

citor de isteț. Mi-am dorit ca experiența convertirii mele să 

mă fi transformat într-un astrofizician strălucit sau într-un 

neurochirurg de talie mondială! Dar acest lucru nu s-a în-

tâmplat. Da, faptul că am văzut gloria lui Hristos mi-a tran-

sformat viața, mi-a schimbat gândirea și dorința de a citi. 

Dar convertirea mea nu mi-a dat o memorie fotografică, nu 

mi-a câștigat vreun titlu de doctor onorific la MIT, și nu mi-

a crescut capacitatea cerebrală la o cotă vulcanică. 

În fapt, nici nu am învățat atunci – și nici de atunci 

încoace – tot ce poate fi cunoscut despre Dumnezeu. Evi-

dent că nu. În fapt, convertirea nu mi-a promis că voi cu-

noaște mai multe informații despre Dumnezeu decât unii 

 
3 Observați felul în care acest lucru a fost înglobat de fondatorii colegiului Harvard în 
codul colegiului, intitulat Rules and Precepts Observed at Harvard College (Sept. 26, 1642): 
„Fiecare student să fie clar instruit și să se insiste înaintea lui să se gândească bine că prin-
cipalul țel al vieții și studiilor lui este să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, care 
este viața veșnică (Ioan 17:3), și astfel să Îl pună pe Hristos la temelie, singura temelie a 
oricărei cunoașteri și educații sănătoase. Văzând că doar Domnul dă înțelepciunea, fiecare 
să se dedice să Îi ceară înțelepciunea cu sârguință, prin rugăciune personală (Prov. 2, 3)”. 
Isus schimbă felul în care citim manualele școlare. 
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care nu sunt creștini. Teologul puritan John Owen s-a con-

fruntat cu acest fapt atunci când a scris următoarele: 

Diferența dintre cunoașterea credincioșilor și a necre-

dincioșilor nu ține de obiectul cunoașterii, ci de mani-

era cunoașterii. Unii necredincioși știu mai multe des-

pre Dumnezeu, despre perfecțiunile și voia Lui decât 

știu mulți credincioși, dar ei nu cunosc nimic cum ar 

trebui, nimic într-o manieră corectă, nimic spiritual 

și mântuitor, nimic cu o lumină sfântă și cerească. Su-

perioritatea unui credincios nu are de-a face cu cât de 

multe lucruri înțelege, ci cu faptul că lucrurile pe care 

le cunoaște, care pot fi foarte neînsemnate, le vede în 

lumina Duhului lui Dumnezeu, într-o lumină mân-

tuitoare și transformatoare pentru suflet; și aceasta ne 

dă părtășie cu Dumnezeu.4 

Îndepărtarea vălului de peste ochii noștri, ca să putem 

vedea crucea lui Hristos, nu ne face niște oameni isteți. To-

tuși, acest lucru schimbă felul în care citim și învățăm. Nu, 

procesul de învățare nu este mai ușor, dar putem să facem 

deosebire între lucrurile trecătoare, de scurtă durată, și cele 

care au greutate, cele veșnice. Adevărata diferență în cunoaș-

terea noastră nu se găsește în ceea ce știm, ci în motivul pentru 

care știm acele lucruri. Iar creștinii învață să dialogheze. Lec-

tura cărților creștine nu este niciodată o experiență solitară, 

 
4 John Owen, Overcoming Sin and Temptation (Wheaton, IL: Crossway, 2008), p. 117. 
Acest citat a fost parafrazat. 
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ci o invitație deschisă de a avea părtășie cu Dumnezeu. Prin 

deschiderea unei cărți, putem să ne oprim din a vorbi și să 

începem să ascultăm. Putem să ne întoarcem de la elemen-

tele vieții care ne distrag. Putem să ne concentrăm mințile. 

Uneori putem chiar să pierdem noțiunea timpului. Chiar 

dacă este dificil de protejat, acest ambient al lecturii poate fi 

atmosfera care susține viața interacțiunii cu Dumnezeu. 

Owen vorbește mai sus despre citirea Bibliei, dar eu 

voi susține de-a lungul acestei cărți că există o dimensiune 

eternă în orice lucru pe care îl citim – fie că citim teologie, 

poezie, romane, cărți de afaceri sau manuale. Creștini fiind, 

noi citim toate cărțile noastre fiind iluminați de Dumnezeu 

și în părtășie cu El. Surprinderea evenimentelor și căpătarea 

sau acumularea de informație nu constituie scopul cel mai 

înalt al lecturii. Lectura poate fi, în ultimă instanță, un mij-

loc pentru a căpăta beneficii veșnice pentru sufletele noastre. 

Iar aceste beneficii nu țin de cât de isteți suntem, nici de câte 

cărți citim în fiecare an sau de câte informații reținem. Noi 

pătrundem în valoarea veșnică a literaturii atunci când citim 

în prezența lui Dumnezeu, cu ochii descoperiți pentru a vedea 

gloria Mântuitorului nostru. 

VĂLUL ARUNCAT ÎN ȚĂRÂNĂ 

Privind retrospectiv, este evident de ce Biblia mea su-

bliniată era lipsită de putere ca să-mi schimbe viața. Eu eram 

problema. Eu citeam în întuneric, orbit de propriul păcat și 
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de auto-neprihănire. Studiasem Biblia cu sârguință, dar fără 

folos și fără să o înțeleg, pentru că nu puteam vedea pe pa-

ginile ei nimic altceva decât o listă de porunci de care să as-

cult. Eram orb față de gloria Mântuitorului și, de aceea, Bi-

blia nu avea niciun sens pentru mine. Acum văd că Isus 

Hristos este esența întregii Biblii și că, fără El, ea nu ar avea 

niciun sens. Sau, așa cum spunea Martin Luther, „A avea 

Scriptura fără a-L cunoaște pe Hristos este ca și cum nu ai 

avea nicio Scriptură”.5 

După tot acel timp petrecut subliniind Scriptura, eu 

nu aveam o Scriptură, iar acesta este un gând înfricoșător. 

Dar această experiență m-a ajutat să înțeleg impactul pro-

fund pe care Evanghelia îl are asupra felului în care citesc 

cărțile. Fără Hristos, noi rămânem orbi față de realitățile cele 

mai profunde și mai glorioase din univers, nu putem să în-

țelegem corect Biblia, nu putem vedea și nu ne putem bu-

cura de adevărul, bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu 

despre care citim. Și nici nu putem folosi lectura ca pe un 

mijloc de a ne bucura de prezența lui Dumnezeu. 

Am învățat lecții valoroase din acea nouă Biblie pe 

care am cumpărat-o pe când eram proaspăt căsătorit. Darul 

lecturii este mai profund decât simpla stăpânire a tehnicilor 

 
5 Martin Luther, “The Gospel for the Festival of the Epiphany, Matthew 2:1–12” in Ser-
mons II (ed. Helmut T. Lehmann; trans. John G. Kunstmann and S. P. Hebart; vol. 52 
of Luther’s Works, American Edition, ed. Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann; Phi-
ladelphia: Fortress, 1965), p. 207. 
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de citire, decât îmbunătățirea abilității de înțelegere și de a 

ne dezvolta abilitatea lecturii rapide. În esență, lectura este o 

disciplină spirituală care trebuie să treacă dincolo de întune-

ricul spiritual care ne învăluie. Dacă sperăm vreodată să be-

neficiem spiritual de pe urma a ceea ce citim, Duhul Sfânt 

trebuie să pătrundă în viețile noastre și să îndepărteze orbirea 

noastră, așa încât să putem vedea gloria strălucitoare a lui 

Isus Hristos (Ioan 1:9).  

Odată ce vedem gloria Lui, lectura – felul în care citim 

cărțile – se schimbă permanent și pe veci. 
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3 
LECTURA PRESUPUNE             

CREDINȚĂ  
Cum să savurezi cărți                                                                  

într-o societate vizuală 

 

Imaginează-te citind un ziar alb-negru și fără ima-

gini. Până la Războiul Civil, ziarele erau exact în felul 

acesta – rând după rând, paragraf după paragraf, coloană 

după coloană, totul era doar text de culoare neagră. Și nu 

doar că ziarele erau monotone și plictisitoare, ci erau și 

multiplicate foarte lent, semn că numărul de cititori era 

destul de mic. 

Toate acestea s-au schimbat în anii 1860-1870. Edi-

turile au descoperit modalități noi de a încorpora imagini pe 

hârtie, și au inovat căi de a crește viteza de imprimare. Zia-

rele au început să reproducă imagini în fața unei audiențe în 

creștere, formată din abonați lacomi după fotografii. 

Aceste inovații au constituit momentul de pionierat 

a ceea ce Daniel Boorstin a etichetat drept „revoluția gra-

fică”, una care avea să schimbe pentru totdeauna felul în 
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care americanii primeau știrile.1 În cunoscuta sa carte inti-

tulată Amusing Ourselves to Death [Distrându-ne până la 

moarte], sociologul Neil Postman a explicat și consecințele: 

Noua focalizare pe imagini a subminat definițiile tra-

diționale date informației, știrilor și, într-o mare mă-

sură, realității însăși. Mai întâi pe panouri publicitare, 

apoi pe postere și reclame, și mai târziu în reviste și 

ziare „de știri” precum Life, Look, New York Daily 

Mirror și Daily News, imaginile au forțat explicațiile 

să treacă în partea dinapoi a peisajului, iar în anumite 

circumstanțe le-au șters cu totul. Până la finalul seco-

lului al XIX-lea, agenții de publicitate și directorii de 

ziare descoperiseră că o imagine nu valora doar cât o 

mie de cuvinte, ci, acolo unde era vorba de vânzări, 

situația era chiar mai bună. Pentru nenumărați ame-

ricani, a vedea, nu a citi, a devenit temelia pentru a 

crede.2 

Astăzi trăim într-un plin val al revoluției grafice. Ni-

ciun ziar serios nu ar îndrăzni să publice ceva fără fotografii. 

În fapt, scrie David Wells, „sceptrul cultural a trecut de la 

utilizatorii cuvintelor la creatorii de imagini”.3 Și întreaga 

noastră generație a cunoscut numai o lume dominată de re-

viste lucioase, panouri uriașe cu reclame, sigle de corporații, 

 
1 Daniel J. Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America (New York: Vintage, 
1992), p. 13. 
2 Neil Postman, Amusing Ourselves to Death (New York: Penguin, 1985), p. 74. 
3 David F. Wells, No Place for Truth, Or, Whatever Happened to Evangelical Theology? 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1993), p. 202. 
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jocuri video realiste, filme 3D și emisiuni de televiziune de 

înaltă definiție. Acum, imaginile furnizează „hrana zilnică a 

experienței noastre senzoriale, a procesului nostru de gândire, 

a sentimentelor și ideologiei noastre”.4 

Această tendință este îngrijorătoare, pentru că atracția 

imediată a distracției vizuale se află în conflict cu dezvăluirea 

graduală a comorii literare. Distracția vizuală este pasivă și 

ușoară, pe când cărțile cer de la noi o minte activă și sârgu-

ință. De regulă, cărțile sfârșesc ignorate. 

Vreau să ne gândim un pic în acest capitol la imagini, 

la cărți și la viață. Ce vom pierde dacă ignorăm cărțile? Dar 

ce vom pierde dacă ne vom umple viețile în următorii 20 de 

ani cu seriale de comedie, cu filme, cu emisiuni sportive, cu 

jocuri video și cu internet? Ce vom câștiga dacă ne vom um-

ple următorii 20 de ani de viață cu lectură disciplinată? 

Acest capitol are de-a face cu imagini și cărți dar, mai 

profund, cu traiectoria vieții tale. Înainte să ne îndreptăm 

complet atenția către această revoluție grafică, haideți să ne 

la gândim ce anume este în joc aici. 

RELICVE 

Dacă istoria Vechiului Testament ar fi un joc, idola-

tria păgână ar fi aranjamentul de pe scena unde Israel își trăia 

istoria. Cu mult timp înainte ca o rază laser să atingă discul 

 
4 Jacques Ellul, The Humiliation of the Word (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), p. 1. 
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DVD în mișcare sau ca o imagine să fie digitizată pe un card 

de memorie, poporul lui Dumnezeu ajunsese încercuit de 

popoare care își pietrificaseră zeii și zeițele. 

În acele culturi, micii zei de casă erau colectați cu grijă 

și oamenii se temeau de ei. Imaginile zeilor erau pictate pe 

pereți, sculptate în metal și lemn, și înălțate peste tot pe câm-

puri. Oamenii adulți căutau binecuvântarea divină și pros-

peritatea în lume sărutând buzele reci de piatră ale unor sta-

tui fără inimă. Părinții amăgiți erau gata să verse sângele pro-

priilor copii ca să-i împace pe zei (Ezec. 16:20-37). Atât de 

răspândite erau imaginile și idolii, încât Biblia vorbește ade-

sea despre popoarele păgâne ca care „slujesc [se închină] lem-

nului și pietrei” (Ezec. 20:32; v. Dan. 5:4, 23; Apoc. 9:20). 

Prin contrast, Dumnezeu hotărâse să Își călăuzească po-

porul în această lume de idoli vizuali prin cuvintele ieșite de 

pe buzele Sale – folosind limbaj, prin Cuvântul Său revelat.5 

Dar ispita de a urma culturile păgâne și de a-L modela pe 

Dumnezeu după o imagine de aur era atât de mare, încât 

evreii au constatat că era imposibil să i se împotrivească. 

Până ce sandalele lui Moise au ajuns la baza Muntelui 

Sinai cu poruncile lui Dumnezeu în mâini, poporul lui 

 
5 Carl F. H. Henry, God, Revelation, and Authority (Wheaton, IL: Crossway, 1999), 6:50: 
„De la bun început, Biblia subliniază că Dumnezeu nu acționează doar prin fapte care Îl 
revelează, ci este și un Dumnezeu care vorbește, care definește limbajul ca mediu de co-
municare inteligibilă cu omul care a fost creat după chipul Lui. Cuvintele sunt mijloace 
de transmitere a ideilor de la persoană la persoană: nu central în simboluri și viziuni, ci în 
special în cuvinte, astfel că Vechiul Testament se concentrează pe relații divine-umane”. 
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Dumnezeu deja strânsese bijuteriile, le topise în foc și turnase 

un vițel de aur (Exod 32). Podoabele pentru urechi au fost 

sacrificate ca să creeze o imagine plăcută ochilor. Urechea (re-

ceptorul Cuvântului lui Dumnezeu) a fost abandonată în fa-

voarea ochilor (receptorul imaginii). Ironia este izbitoare. 

N-a durat mult până ce Israelul a abandonat Cuvântul lui 

Dumnezeu în favoarea unei imagini modelate de societate. 

PORUNCA A DOUA 

La Sinai, Dumnezeu i-a interzis Israelului să creeze și 

să se închine la imagini. În porunca a doua, Dumnezeu a 

scris acest lucru cu degetul Lui pe tabla de piatră:  

Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucru-

rilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în 

apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini îna-

intea lor și să nu le slujești; căci Eu, Domnul, Dum-

nezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos... (Exod 20:4-5). 

Dar de ce această poruncă? Pare contrar așteptărilor și 

contraproductiv, sau cel puțin excesiv. Nu sunt imaginile o 

altă formă de comunicare a adevărului, poate chiar mai efi-

cientă decât cuvintele? Nu pot imaginile să fie un mijloc de 

educare a celor analfabeți? Dincolo de asta, nu s-ar dovedi 

imaginile sculptate ale lui Dumnezeu de ajutor în contextu-

alizarea și câștigarea inimilor popoarelor mai familiarizate cu 

imagini vizibile ale zeilor lor? 
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Porunca lui Dumnezeu are rol de protecție. O societate 

care își ilustrează zeii prin imagini vizuale nu poate să-L cu-

noască pe Dumnezeu cu acuratețe. O societate care nu-L 

poate cunoaște pe Dumnezeu cu acuratețe nu poate să comu-

nice nimic adevărat despre esența lui Dumnezeu. Pentru creș-

tini, formele media au implicații etice. 

Interdicția lui Dumnezeu legată de imagini ale Sale tre-

buie să fi sunat absurd pentru popoarele antice din Orientul 

Mijlociu. În fapt, această interdicție deosebea Israelul de cele-

lalte popoare. Copiii lui Dumnezeu trebuiau să-și focalizeze 

devoțiunea pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe imagini. 

Într-un fel, această tensiune între cuvânt și imagine 

vorbește despre o bătălie pentru inimile noastre. Dumnezeu 

vrea să ascultăm de El, să Îl iubim, să experimentăm prezența 

Lui, să interpretăm ceea ce simțim și ceea ce vedem în lu-

mina Cuvântului Lui. El vrea ca noi să nădăjduim după o 

lume nevăzută. El vrea ca adevărul și Cuvântul Lui să stăpâ-

nească peste inimile noastre. Limbajul este temelia relației 

noastre cu Dumnezeu și un mijloc profund personal de a-L 

experimenta. De aceea, felul în care Dumnezeu ni Se desco-

peră este o chestiune foarte serioasă. 

EXILAȚI 

Dacă am trece repede peste 40 de ani după momentul 

Muntelui Sinai, am vedea dacă Israelul se afla în fața țării 
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promise, iar Moise se apropia de sfârșitul vieții sale. Poporul 

nomad al lui Dumnezeu era gata să înceapă cucerirea țării 

făgăduite. 

În acest moment deosebit din istoria Israelului, Moise 

avertizează poporul cu privire la atracția lor față de idolii vi-

zuali. El le îndreaptă privirea înapoi către Sinai și le reamin-

tește că, atunci când Dumnezeu a vorbit de pe acel munte, 

ei „n-au văzut niciun chip”, ci „doar un glas” (Deut. 4:12). 

Ascunderea lui Dumnezeu de ei în aspectul vizual i-a oferit 

lui Moise temeiul pentru a avertiza poporul în legătură cu 

atracția imaginilor modelate de mâini omenești (4:15-30). 

Dacă oamenii își astupau urechile față de Cuvântul Lui și se 

dedicau idolilor, Dumnezeu avea să îi judece. Avertismentul 

lui Moise era clar: 

Când vei avea copii, și copii din copiii tăi, și vei fi de 

multă vreme în țară, dacă vă veți strica, dacă vă veți face 

chipuri cioplite, înfățișări ale vreunui lucru, dacă veți 

face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vos-

tru, ca să-L mâniați, iau astăzi martor împotriva voastră 

cerul și pământul, că veți peri de o moarte repede din 

țara pe care o veți lua în stăpânire dincolo de Iordan, și 

nu veți avea zile multe în ea, căci veți fi nimiciți de tot. 

Domnul vă va împrăștia printre popoare, și nu veți ră-

mâne decât un mic număr în mijlocul Neamurilor 

unde vă va duce Domnul. Și acolo le veți sluji unor 

dumnezei, care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, 



70       LIT!  |  TONY REINKE 

de lemn și de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, 

nici să mănânce, nici să miroasă. Și dacă de acolo vei 

căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi dacă-L 

vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și 

după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în 

strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la 

Domnul, Dumnezeul tău, și vei asculta glasul Lui 

(Deut. 4:25-30). 

Avertismentul lui Moise a avut, tragic, un caracter 

profetic. După câteva secole (722 î.d.Hr.), Israelul a fost cu-

cerit de Asiria, iar poporul lui Dumnezeu a fost dus în exil. 

De ce? Pentru că „au părăsit toate poruncile Domnului, 

Dumnezeul lor, și-au făcut viței turnați, au făcut idoli de-ai 

Astarteei...” (2  Împ. 17:16). Israelul dăduse Cuvântul lui 

Dumnezeu în schimbul imaginilor. 

LUNGUL RĂZBOI ÎMPOTRIVA CUVINTELOR 

În parte, Vechiul Testament este istoria luptei lui 

Dumnezeu de a călăuzi un popor centrat pe limbaj într-o 

lume dominată de atracție față de imagini. Acest lucru mă 

face să mă întreb: oare noi suntem în siguranță? 

Se poate ca imaginile din zilele noastre să nu se mani-

feste sub forma unei statui a lui Baal sau a unui om transfor-

mat într-un idol de piatră, dar ispitele rămân în jurul nostru.  

Într-o societate atât de dominată de imagini televizate, 

scria istoricul Carl Trueman, valoarea cuvântului scris se 
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erodează foarte ușor: „Odată cu apariția și dezvoltarea cultu-

rii vizuale dominată de televiziune, am observat și colapsul 

încrederii în limbaj”.6 Atracția culturală contemporană față 

de imagini video în detrimentul limbajului, față de estetic în 

detrimentul a ceea ce este cerebral, este lucrul pe care Tru-

eman îl denumește „lungul război împotriva cuvintelor”.7 

Dar tensiunea nu se manifestă doar între valoarea cu-

vintelor și cea a imaginilor. Deopotrivă limbajul și imaginile 

sunt valoroase. Întrebarea este dacă noi, creștinii, vom fi su-

ficient de răbdători să găsim sensul înglobat în cuvinte, sau 

dacă vom deveni tot mai mulțumiți cu plăcerile superficiale 

care ni se oferă prin imaginile rapid schimbătoare din socie-

tatea noastră. 

LIMBAJ, IMAGINI ȘI SENS 

Atât cuvintele cât și imaginile sunt valoroase, pentru 

că ambele comunică ceva. Dar ele nu comunică în același fel 

sau în același grad. În fapt, limbajul este mijlocul mai precis 

dintre cele două. Ideal ar fi ca imaginile și cuvintele să fie 

folosite împreună. Cuvintele ajută la explicarea imaginilor. 

Imaginile ajută la ilustrarea cuvintelor. Dar, cu scopul ilus-

trării, vreau să ne rezervăm câteva clipe separării cuvintelor și 

imaginilor și să punem în contrast valoarea limbajului și a 

 
6 Carl R. Trueman, The Wages of Spin: Critical Writings on Historic and Contemporary 
Evangelicalism (Fearn, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2007), p. 44. 
7 Ibid. 
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imaginii ca purtători de sens. În patru modalități, cuvintele 

sunt mai potrivite pentru comunicarea sensului. 

1. Cuvintele surprind cel mai bine sensul realităților vizi-

bile 

În timp ce scriu, este în plină desfășurare o amplă ope-

rațiune umanitară după cutremurul catastrofic din Haiti. 

Numărul estimat al morților a crescut la peste o sută de mii. 

Camioanele aduc mulțimi de trupuri pe care le așază în 

gropi comune. Scena este de neconceput. Mă uit la imagi-

nile grafice ale distrugerilor, imagini publicate online, și mă 

rog pentru acei oameni. 

Acele imagini tulburătoare mă ajută să văd haosul si-

tuației. Dar ce înseamnă acest cutremur pentru oamenii de 

pe stradă și pentru acel popor, ca întreg, nu poate fi surprins 

de imagini. Văd o fotografie a unui om plin de lacrimi, dar 

nu pot să spun de ce plânge. Plânge din cauza șocului? Plânge 

din cauza durerii din brațul plin de sânge? Plânge pentru că 

și-a pierdut casa? Plânge pentru că a pierdut copilul? Plânge 

la vestea că acel copil, pe care îl credea mort, este de fapt viu 

și sănătos? Din acea imagine nu pot spune dacă acel om 

plânge de durere sau de bucurie. Fără a avea explicațiile ne-

cesare, fără un interviu al acelui om, fără mai multe detalii, 

imaginea nu poate să îmi ofere mai multe informații decât 

pot vedea din acele imagini. 
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Uitându-mă la imagini, am nevoie de cuvinte și de ex-

plicații ca să le interpretez precis. Odată ce primesc cuvin-

tele, imaginile capătă un sens mult mai bogat și mai pro-

fund. Imaginile pot ridica întrebări în mintea mea și îmi pot 

da un apetit pentru a citi și a înțelege ceea ce văd, dar în sine, 

imaginile îmi oferă informații foarte limitate. 

Prin contrast, mă apropii de scrierile lui Anne Brad-

street și îi analizez poemul „Some Verses upon the Burning 

of Our House” (1666) [Câteva versuri despre casa noastră 

care a ars]. Acolo, Bradstreet  prezintă experiența sfâșietoare 

de a privi la mistuirea casei ei, la distrugerea amintirilor și a 

muncii ei de o viață. Pun acel poem lângă fotografiile din 

Haiti. În imaginile din Haiti văd partea de la suprafață a tra-

gediei. În poemul lui Bradstreet simt greutatea mare a trage-

diei care apăsa asupra acelui suflet. Acest contrast dintre 

imaginea din Haiti și poemul lui Bradstreet este explicat de 

Os Guinness în felul următor: „Lumea vederii, lumea ochi-

lor, nu poate să ne ducă dincolo de ceea ce vedem. Întrucât 

vederea nu poate merge mai departe, este nevoie de cuvinte 

și de gânduri ca să căpătăm adevărul și sensul autentic de 

dincolo de ceea ce se vede”.8 

Cuvintele constituie o metodă mai precisă de comu-

nicare a sensului de dincolo de imaginile lumii noastre. 

 
8 Os Guinness, “The Word in the Age of the Image: The Challenge to Evangelicals,” in 
The Anglican Evangelical Crisis: A Radical Agenda for a Bible Based Church, ed. M. Tinker 
(Fearn, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 1995), p. 161. 
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Acest lucru explică de ce filmele mute vechi aveau nevoie 

de întreruperi care să vină cu mesaje de tip text, explică de 

ce filmele noi au nevoie de dialog și de scenariști, și explică 

de ce fotografiile din ziare au nevoie de explicații sub ele. 

Cuvintele aduc precizie și claritate sensului a ceea ce vedem 

cu ochii noștri. 

2. Cuvintele comunică cel mai bine realitățile invizibile 

Ceea ce este real merge mult mai adânc de ceea ce pu-

tem vedea. Dumnezeul nostru cel sfânt este real. Vinovăția 

noastră păcătoasă înaintea Lui este reală. Harul justificator 

al lui Dumnezeu în Evanghelie este real. Mântuitorul nostru 

este real. Raiul este real. Îngerii sunt reali. Dar acum, pentru 

noi, aceste realități sunt invizibile. 

Imaginile surprind scene și evenimente uimitoare, 

dar cuvintele te iau de mână și te conduc în profunzimile 

sufletului omenesc sau te ridică pe înălțimile unei veșnicii 

nevăzute. Iată motivul pentru care ceea ce putem învăța 

despre Dumnezeu privind la creația Sa vizibilă (revelația 

generală) este limitat. Avem nevoie de Cuvântul Lui (reve-

lația specială) ca să ne ajute să „vedem” ce este invizibil.  

Acest aspect este ilustrat bine de perioada din istorie 

care a condus la Reforma protestantă. Biserica Romano-Ca-

tolică încercase să îi învețe pe analfabeți adevăruri religioase 

prin icoane, picturi și sculpturi. Refuzând să propovăduiască 

Biblia în limbajul comun al oamenilor, prelații catolici s-au 
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îndreptat către imagini, insistând pe ideea că „imaginile sunt 

cărțile analfabeților”. Dar această idee era greșită, spuneau re-

formatorii. Jean Calvin a afirmat că, deși acele imagini puteau 

surprinde experiențe de viață și lucruri frumoase, ele erau in-

capabile să îi învețe pe oameni lucruri legate de adevărul veș-

nic.9 În fapt, imaginile n-au făcut decât să perpetueze igno-

ranța analfabeților față de adevărul veșnic! Ceea ce le trebuia 

oamenilor era propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu în 

limba lor. Doar cuvintele cuprind îndeajuns în ele realitățile 

invizibile ale lui Dumnezeu. Privită din acest unghi, Reforma 

a fost „o redescoperire a centralității biblice a cuvintelor”.10 

Nouă ni se spune adesea că a vedea înseamnă a crede. 

Dar Isus spune: „Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut” 

(Ioan 20:29). Iar Petru scrie: „voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, 

credeți în El fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o bucurie ne-

grăită și strălucită” (1 Petru 1:8). Isus era vizibil și va deveni 

din nou vizibil față de noi. Acum, El este invizibil. Revelația 

(cuvintele) ne face posibil să privim la lucrurile nevăzute și 

să Îl vedem prin credință.11  

Imaginile vizuale nu sunt lipsite de sens. În fapt, o parte a 

cunoștinței despre Dumnezeu – existența, bunătatea și puterea 

 
9 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis 
Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 1.11.5–7, 12–15. 
10 Trueman, The Wages of Spin, p. 48. 
11 Geerhardus Vos, Redemptive History and Biblical Interpretation: The Shorter Writings of 
Geerhardus Vos (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1980), p. 192: „Cuvântul 
rămâne cum era la început când a venit proaspăt de pe buzele lui Hristos, ca un semnal al 
prezenței lui Dumnezeu și un vehicul al apropierii omului de supranatural”. 
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Lui creatoare – este vizibilă în creație (Ps. 19:2; Rom. 1:18-20). 

Dar ca să ajungem la înțelegerea realităților invizibile ale lui 

Dumnezeu, ne trebuie revelație, limbaj și cuvinte. 

3. Cuvintele ne informează cel mai bine de nădejdea noas-

tră veșnică 

Dumnezeu a conceput limbajul ca să ne învețe despre 

credința mântuitoare, despre nădejdea veșnică și despre pro-

misiunile divine.  

Întrucât cuvintele ne fac în stare să credem în nevăzut, 

limbajul face credința posibilă. „Credința se atașează unui 

lucru care este încă nimic, și așteaptă până ce totul apare”, 

scria Martin Luther. „Ea este o cunoaștere și înțelepciune a 

lucrurilor aflate în întuneric și în nevăzut, adică a lucrurilor 

pe care încă nu le-a experimentat, care sunt nevăzute și 

aproape imposibile”.12 Credința are nevoie de limbaj. 

Cuvintele și promisiunile lui Dumnezeu aduc nădejde 

în sufletele noastre. Aceste cuvinte îi echipează pe creștini să 

se odihnească pe patul morții, atunci când își alipesc inimile 

de realitățile spirituale pe care nu le-au avut niciodată în mâ-

inile lor și pe care nu le-au văzut niciodată cu ochii lor (Evrei 

11:13).  

 
12 Martin Luther, in Lectures on Genesis: Chapters 26–30 (ed. Jaroslav Pelikan, Hilton C. 
Oswald, and Helmut T. Lehmann; trans. George V. Schick and Paul D. Pahl; vol. 5 of 
Luther’s Works, American Edition, ed. Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann; St. Lo-
uis: Concordia, 1968), 128. Comentarii la Geneza 27:22. 



CAPITOLUL 3  77 

Imaginile ne pot atrage atenția, ne pot mișca emoțiile 

și ne pot oferi o viață de încântare estetică ce Îl glorifică pe 

Dumnezeu. Dar pentru a primi promisiunile divine, trebuie 

să avem revelație și cuvinte. 

4. Cuvintele fac posibilă perspectiva noastră asupra vieții 

O imagine poate face cât o mie de cuvinte, dar nu mai 

mult decât să surprindă aparența unui eveniment izolat. O mie 

de imagini așezate împreună pot să ne aducă înainte un peisaj 

panoramic, dar ele nu pot surprinde o perspectivă completă. 

Întrucât imaginile surprind aparența unor locuri și 

evenimente fragmentate din lume, viețile noastre nu pot să 

își găsească context prin imagini. Un fotograf nu poate fi 

scos din context, scrie Postman, deoarece „un fotograf nu 

are nevoie de context. În fapt, ideea fotografiei este să izoleze 

imaginile de context, așa încât să le facă vizibile într-o mo-

dalitate diferită”. El scrie următoarele: „Fotografia recreează 

lumea ca o serie de evenimente distincte. Nu există niciun 

început, mijloc sau final într-o lume a fotografiei… Lumea 

este atomizată”.13 

Opusul fragmentării este coeziunea, iar coeziunea este 

vitală pentru gândirea creștină. Prin limbaj, putem învăța 

sau exprima idei, lucruri abstracte, lucruri interioare și lu-

cruri nevăzute. Doar cuvintele ne permit să dezvoltăm, să 

 
13 Postman, Amusing Ourselves to Death, p. 73–74. 
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înțelegem și să comunicăm o gândire coezivă (lucru pe care 

ne vom concentra în capitolul următor). 

În acest moment, unii vor obiecta. Dar oare cuvintele 

nu au puterea de a răni și de a distruge? Da, desigur. Litera-

tura poate fi transformată în pornografie pentru imaginație, 

lucru la fel de periculos și puternic ca și imaginile pornogra-

fice. Cuvintele pot fi și ele transformate în minciuni care ră-

nesc, în batjocuri rele și în propagandă plină de ură. 

Dar ideea mea de aici este una simplă: fiind un popor 

focalizat pe cuvânt, trebuie să învățăm să prețuim limbajul 

într-o lume dominată de vizual. Dacă inimile noastre îi 

acordă prioritate imaginii în detrimentul limbajului, dorința 

noastră după cărți se va eroda. 

ȘERPI SCUTURAȚI 

Imaginile și artele vizuale nu sunt superficiale sau 

inutile. Arta este un instrument puternic care completează 

limbajul. Acest lucru rezultă clar din mărturia convertirii lui 

Peter Hitchens, fratele cunoscutului ateu Christopher Hit-

chens.  

Pentru Peter, faptul că a văzut bărbații și femeile pic-

tați realist în fugă de judecata lui Dumnezeu în lucrarea lui 

Rogier van der Weyden, intitulată Condamnații aruncați în 

Iad (sec. XV), a fost atât de alarmant încât a fost convertit 
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de la ateism.14 În acest caz, adevărul judecății lui Dumnezeu 

fusese deja implantat în el în copilăria lui religioasă, iar acel 

adevăr a ieșit la lumină când a văzut acea pictură. Arta este 

neputincioasă în sine în mântuirea păcătoșilor, dar este un 

instrument puternic pentru a ne reaminti de adevăr și pentru 

a-l ilustra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea convertirii mele nu include piese de artă, dar eu 

pun preț pe imagini. Fotografia este, de altfel, o pasiune perso-

nală. Îi apreciez mult pe prietenii cu daruri artistice și prețuiesc 

lucrarea lor care Îl onorează pe Dumnezeu. Mă bucur să vizitez 

 
14 „Peter Hitchens author interview—The Rage against God,” Vimeo video, 8:38, 
http://vimeo.com/10354237. v. și Peter Hitchens, The Rage against God: How Atheism 
Led Me to Faith (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2010), p. 101–4. 
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împreună cu soția mea expozițiile de la Galeria Națională de 

Artă din Washington DC, îmi place să văd un film de animație 

Pixar în 3D împreună cu familia mea și să le citesc copiilor mei 

din cărți frumos ilustrate.  

Mai important este că Scriptura ne spune că Dumne-

zeu apreciază arta vizuală. În Vechiul Testament, Dumne-

zeu a umplut oameni cu îndemânare artistică pentru a de-

cora atât cortul întâlnirii cât și templul, folosind multe lucruri 

frumoase (Exod 31:1-11; 1 Împ. 6:1-7:51). Eu cred că Dum-

nezeu continuă să binecuvânteze Biserica prin artiști plini de 

Duhul, care sunt chemați să împodobească adevărul lui 

Dumnezeu cu ornamente frumoase care să ne placă. 

Totuși, trebuie să rămânem conștienți de faptul că, de 

când păcatul a intrat în lume, imaginile pot fi corupte foarte 

ușor.  

Să ne gândim la istoria cu șarpele de aramă al lui Moise 

(Num. 21:4-9). Într-un anume moment din umblarea evrei-

lor prin pustie, niște șerpi ucigași au atacat poporul cârtitor al 

lui Dumnezeu. Mulți oameni au fost mușcați și au murit. 

După ce Moise s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu pentru câr-

tirile poporului, Dumnezeu l-a învățat să facă un șarpe de 

aramă și să îl țintuiască pe un lemn. Când cei mușcați se uita 

cu credință la acea imagine de aramă, Dumnezeu avea să îi 

vindece. Dar ce s-a întâmplat ulterior cu acel șarpe de aramă? 

I s-a dat un nume, a fost venerat și i s-a adus închinare. A 
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devenit astfel un obiect al poftei idolatre. Ezechia, un rege în-

țelept din Israel, a zdrobit mai târziu acest șarpe în bucăți (2 

Împ. 18:4).  

Închinarea la imagini este înclinația omului păcătos. 

Noi suntem tentați să admirăm imagini frumoase, apoi să le 

folosim greșit. Ne putem face idoli din orice lucru vizual: cru-

ciulițe, icoane de sfinți, imagini ale Mariei, ale lui Isus, un pro-

fil de pe o felie de cartof, o schiță vagă creată de o pată de apă 

pe un perete etc. Pericolul este înrădăcinat în inimile noastre. 

Tendința noastră este să ne închinăm aramei și Îl să ignorăm 

pe Dumnezeul care îi vindecă pe muribunzi.  

Cu toate acestea, când limbajul își ocupă locul priori-

tar în viețile noastre, putem aprecia imaginile și arta ca sursă 

de frumusețe care Îl proslăvește pe Dumnezeu.  

BEATIFIC 

Noi am fost creați să-L vedem pe Isus, dar te uiți în 

jur, și vei descoperi că Isus nu este vizibil.15 Azi, noi „vedem” 

 
15 Jacques Ellul, The Humiliation of the Word (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), p. 250–
51: „Evanghelia după Ioan insistă pe vedere atât timp cât Isus este prezent. Prezența Lui 
pe pământ este o perioadă excepțională, un moment unic în care este posibil să ne întâlnim 
cu plinătatea adevărului prin intermediul vederii. Împlinirea finală deja are loc. Sfârșitul 
veacului este prezent și este împlinit. Dar odată cu moartea lui Isus și înălțarea Lui la Tatăl, 
această perioadă se închide. Întruparea s-a petrecut, dar nu mai este vizibilă... În esență, 
Ioan prezintă prezența lui Isus pe pământ, Întruparea, ca pe un fel de schimbare la față 
continuă. Dar moartea lui Isus ne aduce înapoi la situația anterioară. Noi nu mai avem 
vreo cale de a-L vedea pe Isus și astfel, de a-L vedea pe Dumnezeu. Noi doar auzim lucruri 
spuse despre El. Ne întoarcem doar la Cuvânt și la relația credinței... Astfel, în ceea ce mă 
privește, toate lucrurile din Scriptură care se referă la vedere ne trimit înapoi la promisiunea 
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gloria lui Hristos prin credința în cuvintele Scripturii. Dar 

vine o zi când toți creștinii vor vedea cu ochii lor trupești glo-

ria care radiază din Persoana lui Isus Hristos (Matei 5:8; 

Ioan 17:24; 1 Cor. 13:12; Apoc. 22:4). 

Iar în ziua glorioasă când Îl vedem pe Isus, credința 

noastră temporară în Isus va fi înlocuită de o bucurie veșnică 

văzându-L pe Isus. Ceea ce am citit despre Dumnezeu se va 

potrivi cu ceea ce vom vedea.  

Dar trebuie să așteptăm acea zi. Noi încă nu trăim în 

epoca vederii, ci în cea a auzului, în epoca revelației, a pro-

misiunilor și a cărților.16 Dorința din noi de a-L vedea pe 

Dumnezeu va fi continuu împiedicată aici, căci acum cân-

tăm, „Grăbește, Doamne, ziua când credința mea se va face 

vedere”.  

Așadar, ideea acestui capitol este simplă: lucrarea difi-

cilă necesară pentru a beneficia de pe urma cărților este în 

conflict cu atracția imediată a imaginilor. Fiind creștini și 

trăind într-o lume invadată de imagini, trebuie să ne păzim 

convingerile legate de importanța vitală a cuvintelor și a lim-

bajului, căci cuvintele și limbajul sunt ceea ce comunică cel 

mai bine sensul.  

 
legată de vedere în zilele de apoi, sau altfel la faptul că reconcilierea vederii cu adevărul este 
un aspect escatologic”. 
16 Mark Dever, “Expositional Preaching: A Defense and Charge,” lecture given at Sout-
heastern Baptist Theological Seminary, Wake Forest, NC, September 27, 2009). Îi sunt 
îndatorat Dr. Dever pentru conceptele din acest paragraf. 
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Într-o lume atât de ușor satisfăcută de imagini, este 

mult prea ușor să ne irosim viețile uitându-ne la programe 

inutile de televiziune și risipindu-ne timpul cu distracții. 

Noi avem o chemare mai înaltă. Dumnezeu ne-a chemat să 

ne trăim viețile prin credință, nu prin vedere – iar acest lucru 

nu înseamnă nimic mai puțin decât să ne dedicăm viețile 

preocupării cu limbajul, cu revelația și cu marile cărți.
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4 
CITEȘTE DE DINCOLO                          

DE CANION 
O gândire biblică ne echipează                                           

să tragem foloase din cărți 

 

Eu m-am născut cu o foame nestăvilită după povești. 

Dă-mi basme cu oameni care ajung din săraci bogați, cu des-

coperiri de sine și cu triumful binelui asupra răului. Dă-mi 

povești vechi despre împărați, regine și războaie. Iar când nu 

mai ai povestiri istorice, dă-mi mituri și basme cu balauri, 

prinți și prințese. 

Poveștile ne captivează. Părinții folosesc poveștile ca 

să le atragă atenția copiilor activi. Predicatorii folosesc po-

vești pentru a le atrage atenția adulților adormiți. Promisiu-

nea unei povești bune ne va atrage într-un amfiteatru, într-

o sală de jocuri sau la librărie. Noi suntem oameni care se 

nasc cu un apetit nesfârșit după povești. 

Dar poveștile fac mai mult decât să ne distreze și să ne 

inspire. Poveștile spun ceva despre lumea în care trăim. Poveș-

tile ne informează de asemenea mintea și ne zidesc sufletul. 
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Dacă avem povestea care trebuie, putem învăța o mulțime 

de lucruri despre lumea noastră, despre problemele noastre și 

chiar despre noi înșine. Neil Postman scria că „ființele umane 

au nevoie de povești care să dea sens realităților existenței 

lor”.1 El nu se referă aici la poveștile de adormit copii. El vor-

bește despre nevoia umană a unei singure Povestiri, a unei 

narațiuni imense, care să dea sens poveștii vieții noastre. 

Scriptura ne oferă această povestire. 

Șirul narativ general al povestirii biblice ține de trecerea 

de la creație la cădere, răscumpărare și restaurare. În cadrul 

acestei narațiuni, învățăm adevăruri propoziționale care ne in-

formează despre invitația lui Dumnezeu, despre starea lumii 

noastre, despre demnitatea umanității, despre păcatul din ini-

mile noastre, despre lucrarea Mântuitorului nostru, despre re-

venirea Lui și despre restaurarea creației. Biblia răspunde la 

întrebări personale importante cum ar fi: De unde vin? Cine 

sunt? Ce s-a petrecut greșit în această lume? Ce este greșit la 

mine? Ce pot face ca să corectez lucrurile? La ce ne putem 

aștepta de la viitor? Răspunsuri la întrebări ca acestea se gă-

sesc pe paginile Scripturii, iar ele vor modela felul în care ne 

vedem pe noi înșine, îi vedem pe alții și vedem lumea în care 

trăim. Când aceste adevăruri operează în mințile noastre, 

trăim având o gândire sau perspectivă creștină. De aceea, este 

imposibil să fii un cititor de cărți cu discernământ fără să 

 
1 Neil Postman, “Learning by Story,” The Atlantic, no. 264, 1989, p. 122. 
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înțelegi mai înainte de toate perspectiva creștină asupra vie-

ții. 

PERSPECTIVĂ PRIN AUTOPSIE 

Așadar, cum să ne formăm o gândire biblică? Convin-

gerile care ne definesc perspectiva asupra realității se formează 

cel mai bine prin autopsie, văzând lucruri cu ochii noștri. Ca 

atunci când un medic legist taie carnea unui corp rece pentru 

a depista cu propriii ochi cauza morții, construirea unei per-

spective creștine asupra realității ar trebui să fie informată de 

studiul direct, cu propriii ochi, al unei Biblii deschise. 

Convingerile care alcătuiesc perspectiva noastră asu-

pra realității sunt prea importante ca să se întemeieze pe li-

teratura secundară. Chiar dacă este un lucru obișnuit să des-

coperi influența iudeo-creștină din literatură, piesele de lite-

ratură care ilustrează o perspectivă biblică robustă și funcți-

onală sunt mai puțin răspândite. De exemplu, scrierile lui 

William Shakespeare au fost în mod evident influențate de 

Biblia Geneva (1560) și de Cartea de Rugăciuni Comune 

(1559). Totuși, cu toată valoarea lecturii și studierii lucrări-

lor lui Shakespeare, ne-ar fi greu să ne dezvoltăm o gândire 

biblică citindu-i cărțile, sau, de altfel, din orice operă literară 

de ficțiune.  

Citind Scriptura sub harul Duhului Sfânt care ne ilu-

minează, noi ne dezvoltăm convingeri biblice care ne fac 
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competenți în a deosebi adevărul de minciună, binele de rău 

și frumusețea de urâțenie. Înainte de a putea avea discernă-

mânt, trebuie să ne informăm printr-un studiu direct al 

Scripturii.  

PERSPECTIVA LUCREAZĂ 

Dezvoltarea unei perspective biblice necesită trudă, 

dar rezultatul este o minte capabilă de discernământ, ceva 

esențial dacă vrem să avem beneficii de pe urma cărților. 

Dacă vom eșua aici, vom fi inundați de perspective ale altor 

autori și vom ajunge rapid copleșiți, confuzi și frustrați. Pe 

de altă parte, convingerile biblice ferme ne vor face în stare 

să beneficiem de pe urma unei game largi de lucrări literare 

scrise deopotrivă de creștini și necreștini. Voi reveni cu mai 

multe detalii despre acest lucru în scurt timp. 

În primul rând, haideți să ne uităm la șapte adevăruri 

critice din Scriptură. În această secțiune, vreau să vă îndrept 

atenția către Biblie, începând cu cea mai fundamentală în-

trebare dintre toate. 

Există Dumnezeu?  

De la prima ei propoziție, Biblia prezumă existența lui 

Dumnezeu. Dumnezeu a existat înainte de creația acestei 

lumi (Ps. 90:2). El există în trei Persoane – Tatăl, Fiul și 

Duhul Sfânt (2 Cor. 13:14). Când ne gândim la influența 

Lui, Dumnezeu este suveran și El face orice dorește (Ps. 
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115:3). Sfințenia pură a lui Dumnezeu nu are termeni de 

comparație (1 Sam. 2:2).  

Dumnezeu subzistă în Sine. El nu a fost creat și, chiar 

dacă noi avem nevoie de toate lucrurile de la El, Dumnezeu 

nu are nevoie de nimic din partea noastră (F.A. 17:24-25). 

Dumnezeu este suficient în Sine. El nu Se conectează 

la o priză ca să Se reîncarce. El nu mănâncă. Dumnezeu Își 

extrage viața din Sine (Ioan 5:26). La fel cum Dumnezeu nu 

s-a născut niciodată, El nu va muri niciodată. Deoarece El 

este suficient în Sine, Dumnezeu va trăi „în vecii vecilor” 

(Apoc. 4:10). 

Dumnezeu este atotsuficient. Dumnezeu este sursa în-

tregii puteri. El este sursa și izvorul tuturor binecuvântărilor 

trecătoare și veșnice de care ne vom bucura vreodată (Ps. 

16:2; 104; Matei 5:45; 1 Tim. 6:17). 

Dumnezeu este Ființa supremă din univers și sursa în-

tregului adevăr, a întregii bunătăți și a întregii frumuseți din 

creație. 

Există adevăr?  

Da, există. Biblia este absolut adevărată, așa cum spune 

Isus (Ioan 17:17). Isus Hristos însuși este Cuvântul viu al lui 

Dumnezeu (Ioan 1:1-5). „Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, 

și ne-a dat pricepere să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărat. 

Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, 
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Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică” (1 

Ioan 5:20). Isus Hristos este adevărul veșnic. El a venit ca să 

mărturisească despre adevăr (Ioan 18:37). Când S-a con-

fruntat cu întrebarea – „Ce este adevărul?” – Isus a răspuns 

prin tăcere, pentru că El este adevărul (v. 38). El este punctul 

către care converg Dumnezeu, omul, cuvintele, sensul, rea-

litatea și adevărul. Adevărul nu doar există, ci adevărul tră-

iește, respiră, vorbește, moare, înviază, mântuiește și dom-

nește veșnic. 

De unde a venit lumea noastră?  

Universul a fost conceput în imaginația lui Dumne-

zeu și creat prin cuvântul gurii Sale (Gen. 1-2; Evrei 11:3; 

Apoc. 4:11). La început, creația lui Dumnezeu a existat în 

perfectă pace, shalom, o armonie ce a rezultat din „locuirea 

împreună a lui Dumnezeu, a oamenilor și a întregii creații 

în dreptate, împlinire și desfătare”.2 Hristos era Arhitectul 

creației și, până în ziua de azi, El susține atomii universului 

laolaltă prin cuvântul puterii Sale (Col. 1:15-17; Evrei 1:3).  

Ce s-a întâmplat greșit în lumea noastră?  

Păcatul. Păcatul este nelegiuire, răzvrătire față de po-

runcile lui Dumnezeu (1 Ioan 3:4). Păcatul a fost introdus 

în creația perfectă a lui Dumnezeu din Grădina Eden (Gen. 

3). Începând din acea zi, pacea perfectă a lui Dumnezeu, 

 
2 Cornelius Plantinga Jr., Not the Way It’s Supposed to Be: A Breviary of Sin (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1995), p. 10. 
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shalom, a fost frântă. Păcatul a corupt creația, corupând în 

același timp relațiile dintre oameni și Dumnezeu și reciproc 

dintre oameni. Moartea și-a făcut apariția. Armonia creației 

originale a degenerat în haos. 

Din cauza acestui prim păcat, Dumnezeu a judecat 

creația Lui și supus lumea suferinței, zădărniciei, vanității și 

goliciunii (Gen. 3:8-19; Ecl.). Întreaga creație suspină 

acum, dorind să fie eliberată de sub blestemul adus asupra ei 

de păcatul omului (Rom. 8:20-22). 

În Adam, fiecare bărbat, fiecare femeie și fiecare copil 

este păcătos de la momentul concepției lui. Impulsul neas-

cultării față de Dumnezeu și al respingerii adevărului lui 

Dumnezeu curge în mod natural din inimile noastre (Rom. 

1:18-32). La fel de natural, noi ne rănim unii pe alții și, mai 

rău, suntem înstrăinați de Dumnezeu (Efes. 2). Această în-

străinare îi condamnă pe păcătoși la moarte fizică și spiritu-

ală (Gen. 2:7; 3:19; Rom. 5:12-21; 6:23; 1 Cor. 15:20-26). 

Înstrăinarea omului de Dumnezeu produce o gândire (și 

chiar publicarea de cărți) ostilă față de Dumnezeu și igno-

rantă față de adevăratul ei caracter (Rom. 1-2; 12:2; 1 Ioan 

2:15-17). Armonia dintre Dumnezeu și creația Lui este frac-

turată de păcat. 

Teologul D. A. Carson surprinde foarte bine acest lu-

cru: „ În esență, noi ne regăsim luptând împotriva întregii 

narațiuni biblice dacă nu recunoaștem că cea mai profundă 
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nevoie a noastră este să fim împăcați cu Dumnezeu (cf. 2 

Cor. 5:11–21)”.3 Tot așa, povestea vieților noastre nu va 

avea sens decât din momentul în care vedem că cea mai mare 

problemă personală este vrăjmășia față de Dumnezeu și că 

cea mai mare nevoie personală este împăcarea cu El. 

Cine suntem? 

Dar cine suntem noi mai precis? Omul – bărbat și fe-

meie – este perla coroanei creației lui Dumnezeu, creată să-

și găsească plăcerea veșnică în Dumnezeu (Deut. 13:4; Ps. 

16:11).  

La început, Dumnezeu a creat omul din țărâna pă-

mântului și i-a dat suflarea Sa de viață (Gen. 2:7). Bărbații 

și femeile sunt creați după chipul lui Dumnezeu, reflec-

tându-L în diferitele lor facultăți (minte, voință, emoții, ra-

țiune, personalitate) și în autoritatea ce le-a fost dată asupra 

creației (Gen. 1:26-27). Bărbații și femeile sunt egali spiri-

tual, dar fiecăruia i se dă roluri diferite, complementare, ba-

zate pe diferența de sex (1 Cor. 11:3). 

Chiar și după ce păcatul a pătruns în creație, omenirea 

a păstrat ceva din chipul lui Dumnezeu. Biblia împacă di-

mensiunea splendorii și pe cea a răutății omului. Omul este 

o ființă complexă și paradoxală în același timp. Omul este 

 
3 D. A. Carson, “The Wrath of God,” in Engaging the Doctrine of God: Contemporary 
Protestant Perspectives, ed. B. L. McCormack (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), p. 
56. 



CAPITOLUL 4  93 

deopotrivă „slava și gunoiul universului”.4 „Noi, ființele 

omenești, suntem o taină chiar și pentru noi înșine”, scria 

teologul Daniel Migliore. „Noi suntem raționali și irațio-

nali, civilizați și sălbatici, capabili de prietenii profunde și de 

ostilități criminale, liberi și în robie, culmea creației și cel 

mai mare pericol la adresa ei. Noi suntem Rembrandt și Hi-

tler, Mozart și Stalin, Antigone și Lady Macbeth, Rut și Iza-

bela”.5 Deopotrivă dovada strălucirii omului și a gunoiului 

lui păcătos poate fi găsită peste tot de-a lungul Scripturii. 

Indiferent cât de raționali, civilizați, prietenoși și glo-

rioși am fi, noi toți suntem păcătoși și toți suntem vinovați 

pentru păcatul nostru înaintea Dumnezeului cel sfânt, sin-

gurul lucru care ne așteaptă fiind pedeapsa veșnică (Matei 

25:46; 2 Tes. 1:5-12). 

Care este soluția la dilema noastră?  

Isus Hristos este soluția. Soluția la păcat se găsește în 

nașterea, viața, moartea, îngroparea, învierea și înălțarea Lui 

la Cer. Nimic nu este mai important (1 Cor. 15:3-5).  

 
4 Graham A. Cole, God the Peacemaker: How Atonement Brings Shalom (Downers Grove, 
IL: IVP, 2009), 229. Vedeți și Herman Bavinck, Our Reasonable Faith (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1956), p. 22–23: „Știința nu poate explica existența acestei contradicții din om. 
Ea se luptă doar cu măreția lui, nu cu ticăloșia lui, sau doar cu ticăloșia lui, dar nu și cu 
măreția lui. Ea îl înalță prea sus sau îl coboară prea jos, căci știința nu cunoaște originea 
divină a omului, nici căderea lui profundă. Dar Scriptura le cunoaște pe ambele și ea aș-
terne lumină asupra omului și a omenirii, așa încât contradicțiile sunt rezolvate, ceața este 
îndepărtată, iar lucrurile ascunse sunt descoperite. Omul este o enigmă a cărui soluție se 
găsește doar în Dumnezeu”. 
5 Daniel L. Migliore, Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2004), p. 139. 
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Deși este un pic ironic, noi ne descoperim cea mai 

mare problemă atunci când vedem soluția Evangheliei. În 

Evanghelia lui Isus Hristos, noi putem să vedem care este 

cea mai mare nevoie cu care ne confruntăm. 

În Hristos, puterea păcatului este zdrobită, puterile 

morții și Satanei sunt învinse, iar vinovăția păcătoșilor este 

acoperită (Evrei 10). Păcătoșii nu pot fi împăcați cu Dum-

nezeu decât prin Hristos (Ioan 14:6; Efes. 2; Col. 1:19-23). 

În Hristos se găsesc toate comorile înțelepciunii și cu-

noașterii care duc la viața veșnică (Col. 2:2-3). Oamenii își 

găsesc scopul și sensul vieții în Hristos. Hristos este Calea, 

Adevărul și Viața (Ioan 14:6). El este Cel care hrănește sufle-

tul păcătosului cu apa și cu pâinea vie (Ioan 4:7-15; 6:22-59).  

Dumnezeu îndepărtează acum vălul orbirii și aduce 

viață spirituală în păcătoșii în care odinioară nu era decât 

moarte spirituală (Ezec. 36:25-27). În Hristos, chipul lui 

Dumnezeu din om este restaurat din corupția cauzată de pă-

cat (Col. 3:10). În Hristos, viața spirituală și făgăduința vie-

ții veșnice trupești le sunt date păcătoșilor care cred (1 Cor. 

15). Moartea substitutivă a lui Hristos pentru noi este solu-

ția măreață la marea dilemă a omenirii. 

Încotro se îndreaptă istoria?  

Dumnezeu Își restaurează creația (F.A. 3:21). El va re-

crea tot ce a fost zdrobit de păcat și va face toate lucrurile 
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noi (Apoc. 21:5). Într-o zi, Hristos se va întoarce pentru a 

distruge răul pe veci și pentru a restaura pacea perfectă în 

creația Sa (Isaia 11:1-9). Procesul acesta a și început, iar lu-

mea noastră este într-o stare incompletă de remodelare. Prin 

Evanghelia lui Isus Hristos, Dumnezeu îndepărtează acum 

păcatul de la păcătoși (Evrei 12:1). Lucrarea de refacere a 

creației a început. Noua creație a fost inaugurată (2 Cor. 

5:17; Gal. 6:15). Credincioșii se alătură întregii creații sus-

pinând după ziua restaurării complete (Rom. 8:18-25). Într-

o zi, acest univers va trece – va fi înfășurat ca un sul, ars și 

topit cu trosnet – iar cerurile noi și pământul cel nou vor 

coborî în strălucire.6 Pacea perfectă, shalom, va fi restaurată. 

PĂZITORII PORȚILOR 

O mulțime de detalii pot fi adăugate acestor teme. 

Dar aceste elemente sunt critice în ajutorul pe care ni-l dau 

ca să putem învăța să discernem ceea ce citim. A discerne 

înseamnă a autentifica ceva, ca și cum am cunoaște diferența 

dintre aurul fals și cel de 24 de carate. Gândirea biblică este 

ca un standard pentru determinarea valorii aurului, scrie te-

ologul Graham Cole: 

O piatră de încercare este o bucată de cuarț care poate 

fi frecată de ceea ce se pretinde a fi aur. Reacția chi-

mică ce urmează va arăta dacă bucata de metal este 

 
6 Sunt prea multe referințe biblice ca să le enumerăm aici. Câteva dintre acestea sunt Isaia 34:4; 
51:6; 65:17; 66:22; Matei 19:28; 24:35; 2 Petru 3:10, 12–13; 1 Ioan 2:17; și Apoc. 21:1. 
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aur curat sau doar o păcăleală. Un astfel de standard 

acționează ca un păzitor al porții către casa cunoașterii 

– și așa tragem nădejdea să fie. Ceea ce noi socotim 

drept cunoaștere trebuie să treacă prin controlul de 

calitate al afirmațiilor standard… 

În esența gândirii creștine există un set de afirmații care 

joacă rolul de piatră de încercare: afirmații despre Creator, 

creație, cădere, mântuire și restaurare… Acest cadru de refe-

rință nu doar că are o putere explicativă – adică dă sens expe-

rienței noastre de viață – ci și ridică întrebări importante des-

pre naturalism, secularism, modernitate, relativismul pos-

tmodern, romantismul naiv, utopianism, nihilism, pesimism, 

Islam, Hinduism și ideea de trans-umanism ca perspective al-

ternative. Cadrele de referință au deopotrivă o funcție pozi-

tivă și una negativă. Ele încearcă să explice și să excludă.7 

Aceste afirmații cu rol de piatră de încercare sunt pă-

zitorii porților, sau credințe de control, prin care testăm toate 

celelalte credințe, experiențe și teorii. Deși Biblia ne oferă tot 

adevărul divin de care avem nevoie ca să ducem o viață de 

credință și evlavie (2 Tim. 3:16), Biblia nu ne prezintă orice 

adevăr din univers, și nici nu emite o astfel de pretenție (ar 

fi prea scurtă pentru aceasta). Indiferent cât adevăr revelat 

ne însușim, vom cunoaște totdeauna doar „în parte” (1 Cor. 

 
7 Graham Cole, “Do Christians Have a Worldview?,” Theology Network, October 28, 
2010, www.theologynetwork.org/world-religions/getting-stuck-in/do-christians-have-a-
worldview.htm. 
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13:9). Adevărul revelat nu răspunde la toate întrebările din 

viață, dar ne oferă un cadru prin care înțelegem orice alt lucru. 

Acest set de afirmații cu rol de piatră de încercare este 

ceea ce noi folosim pentru a testa orice altceva (2 Cor. 10:5).  

Nu putem spera să înțelegem detaliile informațiilor din 

această lume decât pe baza Cuvântului coeziv al lui Dumne-

zeu. Și nu putem spera niciodată să despărțim adevărul de 

minciună, binele de rău și frumusețea de urâțenie decât pe 

baza Scripturii.8 

GHIVECI DE IDEI 

În lumina a ceea ce citim în Scriptură, cum să proce-

dăm cu acele cărți despre care ne este clar că nu sunt scrise 

dintr-o perspectivă creștină? Să le citim? Să le ardem? 

În primul rând, este important să înțelegem că gân-

direa fiecărei persoane este formată din multe detalii. În 

cartea lui, intitulată Meaning at the Movies: Becoming a Dis-

cerning Viewer [Sensul filmelor: cum să devii un spectator 

cu discernământ], autorul creștin Grant Horner subliniază 

bine acest aspect încercând să îi ajute pe creștini să evalueze 

perspectivele asupra realității afișate pe marele ecran. Hor-

ner scrie: 

 
8 J. I. Packer, The Redemption and Restoration of Man in the Thought of Richard Baxter 
(Vancouver, BC: Regent College, 2003), p. 63–69. 
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Fiecare perspectivă asupra realității este rezultatul 

agregat, compozit, al unei colecții de poziții filozofice 

– credințe individuale, presupoziții și afirmații accep-

tate în cadrul ei. Perspectivele acestea sunt alcătuite 

din una sau mai multe poziții filozofice care lucrează 

împreună și care alcătuiesc un cadru prin care omul 

respectiv înțelege lumea și trăiește în ea. O perspectivă 

este ca un ghiveci, ale cărui ingrediente sunt elemen-

tele filozofice individuale diferite care dau gustul final 

al întregului. Toate perspectivele sunt poziții filozo-

fice, dar nu toate pozițiile filozofice individuale sunt 

perspective complet creionate.9 

Perspectiva sau gândirea unui autor – indiferent cât 

de complementară sau contradictorie ar părea – este infor-

mată de o colecție de elemente. Acest lucru explică parțial 

de ce multe elemente ale gândirii creștine pot și cad de acord 

uneori cu ingredientele unei gândiri necreștine.  

De exemplu, autorii necreștini pot percepe demnita-

tea incredibilă a umanității. Sau autorii pot simți ceva din 

întunecimea păcatului din inima omului.  

Adesea, autorii pot percepe nevoia omului după un 

„mântuitor” de un fel. Creștinii pot să fie de acord în pri-

vința acestor adevăruri și chiar să beneficieze de pe urma fe-

lului în care ele sunt ilustrate în literatură. 

 
9 Grant Horner, Meaning at the Movies (Wheaton, IL: Crossway, 2010), p. 81–82. 
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Oricât de eronate ar fi, perspectivele necreștine sunt 

doar rareori (dacă și atunci) false în întregime.10 Necreștinii 

pot să perceapă adevăruri specifice, bunătatea morală auten-

tică sau frumusețea estetică. Problema fatală în cazul unei 

gândiri nebiblice este că frânturile de adevăr, bunătate și fru-

musețe percepute de oameni nu pot fi niciodată asamblate 

într-o imagine coezivă a lumii lui Dumnezeu. Cele mai bune 

perspective necreștine pot include adevăr în ele, dar acele ade-

văruri aleatorii nu vor revela niciodată aria de cuprindere a 

planului mântuitor al lui Dumnezeu. 

Gene Veith explică bine acest lucru: 

Perspectivele inventate de oameni sunt mici, parțiale și 

reduc complexitățile vieții la un răspuns simplist. Ele 

sunt înguste. Prin contrast, gândirea creștină este com-

pletă, vastă și sofisticată... Întrucât adevărul există din-

colo de noi înșine și este întemeiat pe voia și lucrarea 

lui Dumnezeu, creștinii pot afirma adevărul oriunde îl 

găsesc. Noi putem construi folosind lucrurile de va-

loare oriunde le citim. Dar acest lucru este posibil 

 
10 Herman Bavinck scria: „Nu încape îndoială că, printre păgâni, această înțelepciune a 
ajuns coruptă și falsificată în multe aspecte; ei au păstrat doar frânturi de adevăr, nu ade-
vărul unit, întreg și deplin. Dar chiar și astfel de frânturi sunt folositoare și bune. Cele trei 
surori – logica, fizica și etica – sunt ca acei trei magi de la răsărit, care au venit să I se 
închine lui Isus, înțelepciunea perfectă. Ideile filozofice bune și aspectele etice rămase ici 
și colo în lumea păgână capătă în Hristos unitatea și centrul lor. Ele ilustrează acea dorință 
care își găsește împlinirea în Hristos; ele constituie întrebarea la care Hristos vine cu răs-
punsul; ele sunt ideea pe care Hristos o îmbracă în realitate. În special în filozofia ei, lumea 
păgână este ca o pedagogie către Hristos” - Herman Bavink, “Calvin and Common 
Grace,” in Calvin and the Reformation: Four Studies, Geerhardus Vos, ed. (New York: Fle-
ming H. Revell, 1909), p. 103–4. 
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doar dacă citim cu scepticism, refuzând să acceptăm 

că ideologiile omenești ar avea autoritate, recunos-

când cât de incomplete sunt, și completând ceea ce 

ele spun cu adevărurile mai mari găsite în Scriptură.11 

Scriptura ne oferă singura perspectivă coezivă și con-

secventă. Ea ne echipează să evaluăm ce citim în cărți și ne 

ajută să percepem mai bine adevărul, oriunde apare.  

Creștinii pot citi o gamă largă de cărți spre beneficiul 

personal, dar numai dacă citesc cu discernământ. Și vom citi 

cu discernământ doar dacă avem convingeri biblice ferm în-

temeiate în mințile și inimile noastre. Odată ce le avem, sun-

tem în posesia pietrei de încercare care determină ce este aur 

curat și ce este lipsit de valoare. 

CITEȘTE DE DINCOLO DE CANION  

Romancierul ateu Albert Camus scria cândva că „un 

roman nu este niciodată un alt lucru decât filozofie expri-

mată în imagini”.12 Romancierii animă o gândire, plasând-o 

într-o ilustrație a vieții. Literatura îi dă mâini, picioare, 

urechi și gură perspectivei asupra realității. Romanele acti-

vează o anumită perspectivă. Perspectiva biblică ne va face 

foarte conștienți de mulțimea vastă a diferențelor dintre noi, 

cititorii creștini, și majoritatea autorilor de carte. Poetul 

 
11 Gene Edward Veith, “Flex the Brain,” World Magazine, November 1, 2003, 
www.worldmag.com/articles/8202. 
12 Citat în René Wellek, A History of Modern Criticism: 1750–1950 (New Haven, CT: 
Yale University Press, 1955), p. 130. 
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creștin T. S. Eliot scria că, „atâta vreme cât suntem conști-

enți de prăpastia dintre noi și marea parte a literaturii con-

temporane, suntem protejați într-o măsură sau alta de a fi 

răniți de ea, și suntem în poziția de a extrage din ea acele 

lucruri bune pe care ni le poate oferi”.13  

Cu cât avem mai puține în comun cu un autor, cu atât 

va fi mai mare distanța dintre noi, cu atât vom avea mai mult 

discernământ în ceea ce citim și va fi mai puțin probabil să 

fim amăgiți cu aurul fals. 

Ideea lui Eliot mă ajută să apreciez mai bine operele 

literare scrise de autori cu care nu sunt de acord în general. Ea 

explică de asemenea de ce cele mai viclene pericole spirituale 

vin din cărți răstălmăcite teologic scrise de lupi în blană de 

oaie. Cele mai mari pericole apar atunci când ne închipuim 

că diferența dintre gândirea noastră și a acelor autori este 

mică. Pericolele spirituale sunt mai veninoase într-o carte 

așa-zis creștină. „Nicio erezie nu a apărut vreodată dintr-o 

credință păgână, de la Aristotel sau din cărțile altor păgâni”, 

scria Martin Luther. „Nu, acestea apar în mod necesar din 

interiorul bisericii”. El a mers chiar un pas mai departe când 

a scris că „erezia și învățătura mincinoasă sunt formate ple-

când de la lucruri extrase din Scriptură, și răstălmăcite”.14 

 
13 Frank Kermode, ed., Selected Prose of T. S. Eliot (Orlando, FL: Harvest, 1975), 106. 
14 Martin Luther, in Sermons on the Gospel of St. John: Chapters 14–16 (ed. Jaroslav Pelikan; 
trans. Martin H. Bertram; vol. 24 of Luther’s Works, American Edition, ed. Jaroslav Peli-
kan and Helmut T. Lehmann, St. Louis: Concordia, 1961), p. 205. Comentariul la Ioan 
15:2. 
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Luther afirmă aici clar că Scriptura este pură și fără greșeală 

în sine. Dar când un adevăr al Scripturii este smuls din ea și 

răstălmăcit prin cineva din interiorul bisericii, așa se naște 

erezia. Eroarea care rezultă este mai periculoasă decât orice 

altă eroare care provine din afara bisericii. Ideea lui Luther 

este una importantă. Erezia este periculoasă pentru că se ca-

muflează pretinzându-se adevăr, semănând cu adevărul, apă-

rând din interiorul bisericii în urma răstălmăcirii Scripturii. 

Pe de altă parte, cărțile care sunt evident necreștine în ori-

entarea lor au probabilitatea mult mai mică de a ne amăgi 

spiritual, pentru că noi ținem în mod natural la distanță 

acele cărți, le tratăm cu o detașare prudentă și le deschidem 

așteptându-ne de la bun început să nu fim de acord cu au-

torii lor. 

Ideea și mai importantă este că, stând strâns alipiți 

de o gândire formată de Scriptură, noi suntem cei care sta-

bilim agenda. Nu-i vom permite autorului să ne călău-

zească orbește. Noi citim cu mai mare siguranță când înțe-

legerea pe care o avem asupra Scripturii este ascuțită. Pe 

măsura maturizării noastre în acest lucru, ceața din canion 

se va ridica și vom înțelege mai bine prăpastia care ne se-

pară de majoritatea autorilor contemporani. Odată ce o ve-

dem clar, o mare parte a bibliotecii se descuie spre benefi-

ciul nostru, așa că putem să citim de la o distanță care ne 

menține în siguranță.  
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CĂRȚI DE EVITAT 

Așadar, cum îmi influențează gândirea felul în care iau 

deciziile legate de cărțile pe care vreau să le citesc? Mai con-

cret, cum îmi arată ce cărți ar trebui să le evit? Iată trei as-

pecte care mă ajută să iau această decizie importantă. 

1. Evită anumite cărți din cauza momentului  

Este înțelept să nu citim anumite cărți din cauza mo-

mentului, nu a conținutului lor. La vârsta de 9 ani, fiul meu 

este un avid cititor. Totuși, ca părinți, noi i-am interzis să ci-

tească seria Harry Potter în lecturile personale. Nu încercăm 

să îl ferim total de lume, ci am ales să îi limităm lectura per-

sonală din același motiv fundamental pentru care nu ne tri-

mitem copiii la război. Pentru ca un adolescent să se tran-

sforme într-un războinic, el trebuie mai întâi să învețe tacticile 

luptei și să își dezvolte mușchii și instinctele de războinic. Tot 

așa, copiii noștri – și cei ce sunt copii în credință – au nevoie 

de timp ca să le crească rădăcini adânci într-o gândire biblică 

înainte de a fi chemați să pună în practică acea gândire împo-

triva forței societății ilustrate în cărțile necreștine.  

Această convingere nu mă împiedică să le citesc copi-

ilor noștri cărți beletristice care îi provoacă spiritual. În astfel 

de contexte, pot să fac pauze și să tratez acele lucruri pe mă-

sură ce le citim. Chestiunea de aici are de-a face cu lecturile 

personale ale copiilor noștri. Adeseori, alegerea cărților pe 

care ei să le citească nu este o decizie de genul da sau nu, ci 
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una de genul acum sau mai târziu. Același lucru este valabil 

pentru tinerii creștini care sunt noi în credință. Fii atent la 

ceea ce citești, pentru că nu ești echipat cu suficient discernă-

mânt ca să citești anumite cărți. Uneori, abordarea creștină 

cea mai potrivită față de literatură este o amânare smerită.  

2. Evită cărțile care glorifică răul  

Nu te încurajez să eviți cărțile care menționează răul. 

Multe dintre cele mai alese lucrări de literatură sunt scrise 

dintr-o perspectivă care surprinde realitățile întunecate ale vi-

eții. Asta face imposibil să respingi cărțile doar pentru că ele 

ar putea include violență sângeroasă, sexualitate ilicită, necre-

dință batjocoritoare sau vrăjitorie. Biblia include relatări des-

pre toate aceste patru lucruri rele.  

Întrebările mai importante sunt acestea: Cum sunt 

prezentate violența, păcatul sexual sau scepticismul? Ca lu-

cruri rele? Este curvia celebrată, sau sunt făcute evidente 

consecințele păcatului? Celebrează acea carte păcatul sau lasă 

răul nepedepsit? 

A decide ce să nu citești este o chestiune de discernă-

mânt, scrie Peter Leithart: 

Evident, niciun cititor nu are o linie telefonică roșie 

către Cer, nici nu există un catalog inerant și infailibil 

al cărților interzise. Totuși, Dumnezeu a lăsat jude-

cata Lui asupra anumitor lucruri, și ar fi un act de o 

aroganță evidentă ca un creștin să nu fie de acord cu 
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verdictul Domnului. Noi știm că anumite cărți sunt 

rele dacă ne modelează dorințele astfel încât să tragem 

speranța să avem relații sexuale pe ascuns, în anoni-

mitate, dacă laudă personajele care Îl batjocoresc pe 

Dumnezeu, sau dacă ne invită să vedem lumea ca pe 

o hazna cosmică.15 

Noi tratăm toate cărțile cu discernământ și cu o inimă 

care vrea să se păzească. Dacă autorul vrea să glorifice păcatul 

și necredința, nu ar trebui să citim acea carte, desigur, cu 

excepția situației când scopul este să o analizăm critic. Scrip-

tura le interzice clar creștinilor să se lase captivați de filozofia 

omenească, de un fel de a gândi care este ostil față de Dum-

nezeu și față de voia Lui (Col. 2:8). Dar Scriptura nu ne 

interzice să citim cărți care includ descrieri ale răului. Și vom 

analiza în detaliu această idee în capitolul 9. 

3. Evită anumite cărți datorită conștiinței 

Conformarea față de gândirea necreștină este pericu-

loasă pentru sufletele noastre (Rom. 12:2). Așadar, cât de 

multă erezie și păcat ar trebui să îndurăm în numele apreci-

erii culturii? Unde este linia de demarcație? Chiar dacă răul 

este prezentat, cât adulter, câtă curvie, câtă violență și câtă 

înșelăciune ar trebui să tolerăm în căutarea noastră după bu-

nătate, adevăr și frumusețe? 

 
15 Peter J. Leithart, “Authors, Authority , and the Humble Reader” in Leland Ryken, ed., 
The Christian Imagination: The Practice of Faith in Literature and Writing (Colorado 
Springs, CO: Shaw, 2002), p. 218. 
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Aceasta este o chestiune care ține de conștiința fiecărui 

credincios. Deși nu există reguli rigide pentru ceea ce crești-

nii ar trebui să citească sau nu, trebuie să fim sensibili față 

de propriile conștiințe și față de conștiințele celor din jurul 

nostru.  

Pe măsură ce ne vom stabili propria înțelegere legată 

de ce anume cărți vom citi sau nu, trebuie să respectăm pa-

rametrii pe care alți creștini i-au ales pentru ei și pentru co-

piii lor.  

CONCLUZIE 

Perspectivele necreștine asupra vieții îmbracă forme 

variate și se prezintă sub multe nume. Multe dintre acestea 

sunt evaluate în cartea The Universe Next Door: A Basic 

Worldview Catalog [Universul de lângă ușa ta: Un simplu 

catalog de perspective asupra vieții] de James Sire, o resursă 

bună, dacă vrei să pui în contrast cele mai răspândite per-

spective din lume cu cea biblică. Un atașament ferm de o 

gândire biblică, însușită direct din studiul Scripturii, este 

esențial pentru un cititor creștin de cărți, pentru că distorsi-

unile gândirii biblice se pot găsi pe orice raft al librăriei. 

O gândire biblică, informată de afirmațiile cu rol de 

piatră de încercare ale Scripturii, este ceea ce face deosebire 

între cititorii creștini și cei necreștini. Ea ne echipează să ve-

dem și să prețuim adevărul, bunătatea și frumusețea din cărți 
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creștine (cărțile aflate de partea noastră a canionului). De 

asemenea, gândirea biblică ne ajută să vedem și să prețuim 

adevărul, bunătatea și frumusețea din cărți necreștine (căr-

țile aflate de cealaltă parte a canionului). 
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5 
GLASUL DĂTĂTORULUI 

Șapte beneficii ale lecturii cărților necreștine 

 

Ce cărți anume să citim noi, creștinii? Scriptura este cea 

mai importantă carte și capătă cea mai mare prioritate în lectu-

rile noastre. Cărțile creștine ne pot învăța lecții valoroase despre 

Dumnezeu, lume, păcatul nostru și Mântuitorul nostru. To-

tuși, în acest capitol, vreau să mă focalizez pe valoarea cărților 

necreștine. Prin acest termen, mă refer la orice carte care nu este 

scrisă de un creștin convertit sau care nu este scrisă dintr-o mo-

tivație explicit creștină. Ce să facem cu toate aceste cărți? Să le 

ardem? Să le prețuim? Să le citim în secret cu lanterna, pe sub 

cearșaf? Convingerea mea este că literatura necreștină – măcar 

cele mai bune opere literare – constituie un dar de la Dumne-

zeu ce ne-a fost dat ca să-l citim. Aceste cărți sunt, dacă ar fi să 

folosesc expresia lui Spurgeon, o frunză de aur prin comparație 

cu lingourile Scripturii, dar ele sunt aur și au valoare. 

JEAN CALVIN  

Aprecierea mea pentru cărțile necreștine a fost mo-

delată de exemplul și scrierile reformatorului francez Jean 
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Calvin (1509-1564). Teologii pot să aibă dezacorduri le-

gate de diferite aspecte ale teologiei lui Calvin, dar puțini 

pot pune sub semnul întrebării prioritatea celor trei stâlpi 

din teologia lui (idei reflectate mai devreme în această 

carte): 

 Nicio carte nu este superioară Scripturii. 

 Toți oamenii sunt păcătoși, iar păcatul dă naș-

tere orbirii spirituale. 

 Căutarea păcătosului după Dumnezeu și după 

adevărul final este zadarnică fără Evanghelie și 

fără puterea Duhului Sfânt care iluminează.  

Prin intermediul acestor priorități, Calvin se califică 

să ne ajute să determinăm corect valoarea cărților necreștine 

în viața creștinului. 

Primul meu contact cu gândirea lui Calvin pe acest su-

biect s-a petrecut atunci când i-am citit lucrarea teologică In-

stitutes of Christian Religion [Învățătura Religiei Creștine]. La 

un anumit moment, Calvin recunoaște valoarea cărților de 

știință, medicină, matematică și filozofie scrise de „autori pro-

fani”, referindu-se la autori necreștini serioși, nu la nuveliști 

și romancieri superficiali. Calvin scria: 

De aceea, când citim autorii profani, lumina admira-

bilă a adevărului manifestată în operele lor ar trebui să 

ne reamintească de faptul că gândirea omului, chiar 
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dacă a decăzut mult și a fost pervertită de la integrita-

tea ei inițială, este încă împodobită și investită cu da-

ruri admirabile de la Creatorul ei. Și dacă reflectăm la 

faptul că Duhul lui Dumnezeu este singurul izvor al 

adevărului, vom fi atenți să evităm insultarea Lui, și 

să nu respingem, nici să condamnăm adevărul, ori-

unde îl găsim. Dacă disprețuim darurile, Îl insultăm pe 

Dătător.1 

Calvin spune că, dacă disprețuim adevărul din cărțile 

necreștine, în ultimă instanță „Îl insultăm pe Dătător”. La 

prima vedere, acele cuvinte m-au iritat, dar am ajuns să în-

țeleg ideea lui Calvin. Dumnezeu Se află în spatele oricărui 

adevăr, chiar și a adevărului exprimat în literatura necreș-

tină. Adevărul nu poate fi fabricat, scrie Calvin. 

Tot adevărul este de la Dumnezeu și, în consecință, 

dacă oameni răi au spus vreun lucru adevărat și drept, 

noi nu ar trebui să îl respingem, pentru că a venit de 

la Dumnezeu. Dincolo de asta, toate lucrurile sunt de 

la Dumnezeu și, de aceea, de ce să nu fie legitim să 

atribuim gloriei Sale orice lucru care poate fi folosit 

adecvat pentru un astfel de scop?2 

Calvin a înțeles ceea ce noi am descoperit în capitolul 

anterior: o gândire biblică și coezivă ne dă posibilitatea să 

 
1 John Calvin, The Institutes of the Christian Religion, trans. Henry Beveridge (Edinburgh: 
T&T Clark, 1863), 2.2.15. subl. 
2 John Calvin, Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon, trans. William 
Pringle (Edinburgh: Calvin Translation Society; repr., Grand Rapids, MI: Baker, 2005), 
p. 301. 
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percepem și să ne bucurăm de adevărul pe care îl citim în 

cărțile necreștine. Din perspectiva lui Calvin, a citi literatură 

necreștină este ca și cum ai încerca să cerni pâraiele din 

Munții Stâncoși căutând fulgii strălucitori de aur. Ai putea 

vedea în ciur mult nisip și pietre de râu, dar cei care au sufi-

cientă răbdare și un ochi atent vor descoperi în final acei 

fulgi de aur. Acel aur provine din izvorul de aur curat – 

Dumnezeu. Dacă respingem adevărul din cărțile necreștine, 

noi, cititorii, respingem darurile lui Dumnezeu. 

Haideți să fim chiar mai specifici. Eu văd cel puțin 

șapte beneficii ale lecturării cărților necreștine (atent alese). 

1. Literatura necreștină poate descrie lumea, felul în care ea 

funcționează și cum poate fi supusă. 

Gânditorii necreștini au primit harul de a cerceta lucru-

rile profunde ale mecanicii lumii noastre, iar creștinii pot be-

neficia de pe urma cercetărilor necreștinilor în domenii ale cre-

ației fizice, precum medicină, chimie sau matematică.  

Această îndemânare de a observa și de a supune pămân-

tul este un dar de la Creator dat întregii omeniri (Gen. 1:26-

31). Ar trebui să studiem cu grijă aceste cărți, scria Calvin.  

Dacă Domnul a dorit să fim ajutați în domenii pre-

cum fizica, dialectica, matematica și alte astfel de dis-

cipline, prin munca și lucrarea celor necredincioși, ha-

ideți să ne folosim de acest ajutor. Dacă neglijăm da-

rul dat necondiționat de Dumnezeu în aceste arte, ar 
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trebui să suferim pedeapsa dreaptă pentru nepăsarea 

noastră.3  

Descoperirile științifice sunt un dar de la Dumnezeu 

pe care trebuie să îl folosim bine, indiferent cine ar fi autorii 

acestora. 

2. Cărțile necreștine vorbesc despre experiențe comune de viață. 

Spiritual vorbind, există o prăpastie mare care îi des-

parte pe cei răscumpărați de cei nerăscumpărați. Creștinii au 

fost născuți din nou și făcuți cetățeni ai Împărăției lui Dum-

nezeu. Cei care nu sunt răscumpărați rămân sub vinovăția pă-

catelor lor și sub mânia lui Dumnezeu. Deosebirea este destul 

de clară, dar rămân și anumite asemănări. 

Toți oamenii iau parte la o experiență umană co-

mună.4 Atât credincioșii cât și scepticii știu ce înseamnă să 

râzi la o poveste comică. Toți știm să ne bucurăm atunci 

când ținem un prunc în mâini. Noi toți suntem atrași să 

privim gânditor înspre valurile care lovesc în țărmul ocea-

nului. Noi toți suntem întristați la moartea cuiva din fami-

lie sau a unui prieten. Noi toți deplângem prieteniile 

frânte. Toți avem pasiuni care ne motivează. Uneori lup-

tăm cot la cot în același războaie. Suntem loviți de aceleași 

boli. Toți suntem vindecați în aceleași spitale. Dumnezeu 

 
3 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis 
Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 2.2.16. 
4 Aceasta este ceea ce Brooke Foss Westcott numește „părtășia naturală a oamenilor” în 
The Victory of the Cross (New York: Macmillan, 1888), p. 3–17. 
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ne binecuvântează pe toți cu ploi bogate și cu căldura soa-

relui (Matei 5:45). El ne dă hrană și băutură care ne înve-

selesc inima și ne întăresc trupurile, fie că suntem credin-

cioși, fie necredincioși (Ps. 104:15; F.A. 14:17). Din punct 

de vedere moral, toți avem o conștiință și, în multe cazuri, 

putem cădea de acord asupra a ceea ce este bine sau rău 

(Rom. 2:14-16). 

În această legătură comună a experienței umane, au-

torii necreștini au puterea de a se conecta la cititorii creștini 

prin cuvinte scrise – chemându-ne la uimire, lacrimi și râ-

sete. La acest nivel uman, putem citi și aprecia umanitatea 

literaturii necreștine. 

3. Cărțile necreștine pot scoate la lumină inima omului. 

Literatura necreștină este adesea foarte onestă în ce 

privește răul. Iar când acea literatură este profundă, poate să 

ne ofere imagini clare care sondează lumea noastră decăzută. 

Un astfel de exemplu este Cormac McCarthy. În ro-

manul său premiat cu Pulitzer, The Road [Drumul] (2006), 

McCarthy se aventurează să își imagineze ce s-ar petrece dacă 

structurile ordinii umane – ca să nu menționăm o majoritate 

a populației pământului – ar fi distruse și fiecare supraviețui-

tor ar fi mânat de propriul interes. Rezultatul este un Iad post-

apocaliptic. În acest roman, eu văd o mică rază de speranță, 

dar niciun Mântuitor. Din perspectiva unui autor de ficțiune, 

pot să văd clar profunzimea păcatului din inima omului. 
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Biserica beneficiază de pe urma literaturii necreștine 

de felul acesta în două modalități. 

În primul rând, cărțile care scot la lumină inimile pă-

cătoase sunt folositoare în echiparea pastorală. Iată exemplul 

unui consilier biblic, David Powlison, care folosește „realis-

mul negru” în lecțiile sale de la seminar. Studenților li se cere 

să citească o carte beletristică necreștină precum Death of a 

Salesman [Moartea unui agent de vânzări] de Arthur Miller, 

The Iceman Cometh [Vine omul de gheață] de Eugene 

O’Neill, Heart of Darkness [Esența întunericului] de Joseph 

Conrad, sau The Plague [Ciuma] de Albert Camus. Inima 

păcătoasă a omului este încețoșată, dar cărți ca acestea pot să 

le fie de folos păstorilor (și celorlalți) atunci când studiază 

inima și caută să îngrijească de alții (Ier. 17:9). 

În al doilea rând, cărțile care scot cu onestitate păcatul 

la iveală pot să ne stârnească inimile în compasiune față de cei 

pierduți. Mult prea adesea noi ne izolăm într-o bulă creștină, 

lucru care ne face dificil să ne reamintim de disperarea pe care 

am experimentat-o în vremea când eram fără Hristos. Cărțile 

pot face ca această bulă creștină să explodeze, prin redescope-

rirea stării reale a lumii înaintea noastră. Așa scrie și profesorul 

de limba engleză Gene Fant: 

Când citim, să spunem, despre deznădejdea din cartea 

Străinul de Albert Camus, acest lucru ne servește drept 

element puternic ce ne reamintește de deznădejdea 



116       LIT!  |  TONY REINKE 

unei lumi pierdute. Astfel de opere conțin țipătul unei 

lumi muribunde care știe că este condamnată și care 

caută liniștea și împlinirea în lucruri care nu aduc vin-

decarea finală. Meursault (personajul principal din 

Străinul) ilustrează glasul nopții întunecate a sufletului 

în care trăiesc majoritatea oamenilor din lume. Gându-

rile lui conțin amintirile triste ale stilului de viață pe 

care un creștin o trăia înainte de a se supune domniei 

lui Hristos, amintiri încărcate de regrete și de deznă-

dejde. Greutatea întunericului sufletesc al lui Meursa-

ult ar trebui să stârnească audiența la lacrimi. Dacă îi 

mișcă pe cititorii creștini să verse aceleași lacrimi pen-

tru starea pierdută a semenilor lor, atunci chiar și Ca-

mus trebuie să fi fost în stare să ne ofere gânduri evla-

vioase, chiar dacă impresionează un singur cititor.5 

Literatura necreștină care tratează păcatul și răul cu ones-

titate poate fi utilă în biserică. Ea îi poate ajuta pe păstori să 

înțeleagă mai bine inima omului și îi poate ajuta pe toți crești-

nii să manifeste compasiune văzând disperarea celor înrobiți de 

păcat și care rămân sub mânia lui Dumnezeu. 

4. Cărțile necreștine ne pot învăța înțelepciune și ne pot da 

lecții morale valoroase. 

Orice societate își prețuiește înțelepții. Chiar și Scrip-

tura arată un anumit nivel de respect față de înțelepții din 

 
5 Gene C. Fant Jr., God as Author: A Biblical Approach to Narrative (Nashville, TN: B&H 
Academic, 2010), p. 151–52. 
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societățile păgâne. Comentatorul biblic Derek Kidner no-

tează că, în timp ce profeții din Vechiul Testament nu se 

rețin să îi blesteme pe preoții și vrăjitorii păgâni, înțelepții 

păgâni sunt tratați cu mai mult respect și cu mai multă grijă.6 

Ați putea să vă amintiți că „Moise a învățat toată înțe-

lepciunea Egiptenilor, și era puternic în cuvinte și în fapte” 

(F.A. 7:22). Scrierile, gândirea și îndemânările de lider ale lui 

Moise au fost dezvoltate într-o societate politeistă. Instruirea 

lui păgână i-a oferit un fundament educațional. Tot așa, Da-

niel fusese educat în „scrierea și limba Haldeilor”, ajungând 

mai târziu superior în înțelepciune tuturor colegilor lui de 

clasă (Dan. 1:4, 20). În cazul lui Moise și a lui Daniel, se 

pare că înțelepciunea păgână i-a ajutat să avanseze în dezvol-

tarea personală. Dar poate că niciun personaj din Vechiul 

Testament nu era mai familiarizat cu o gamă largă a înțelep-

ciunii din Orientul Apropiat decât Solomon. Înțelepciunea 

 
6 Derek Kidner, Tyndale Old Testament Commentaries: The Proverbs (Downers Grove, IL: 
IVP, 1983), p. 16–17: „Biblia face adesea aluzie la înțelepciunea și la oamenii înțelepți din 
vecinătatea Israelului, în special cei din Egipt (F.A. 7:22; 1 Împ. 4:30; Isaia 19:11,12), din 
Edom și Arabia (Ier. 49:7; Obad. 8; Iov 1:3; 1 Împ. 4:30), din Babilon (Isaia 47:10; Dan. 
1:4,20 etc.) și din Fenicia (Ezec. 28:3ff; Zah. 9:2). În timp ce Vechiul Testament ironi-
zează magia și superstiția care denatura mult din această gândire (Isaia 47:12, 13) și mân-
dria care a stimulat-o (Iov 5:13), el vorbește despre gânditorii dintre Neamuri cu un res-
pect pe care nu îl arată niciodată față de preoții și profeții proprii. Solomon i-a întrecut, 
dar se așteaptă ca noi să fim impresionați de acest lucru, iar Daniel i-a întrecut pe toți 
înțelepții din Babilon ca unul care a stat drept lider chiar în profesia lor (Dan. 5:11, 12). 
Da, Dumnezeu fusese Acela care le dăduse o înțelepciune supranaturală acestor evrei, dar 
Vechiul Testament insinuează clar că omul poate să gândească valid și să vorbească înțe-
lept, într-un domeniu limitat, fără a avea parte de revelația specială. Acest aspect este ne-
îndoielnic atunci când ne uităm la întâmplarea cu Ahitofel, al cărui sfat a continuat să fie 
‚ca și când ar fi întrebat pe Dumnezeu’, chiar și după ce s-a transformat într-un trădător 
(2 Sam. 16:23; 17:14)”. 
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lui Solomon a depășit-o de departe pe cea a păgânilor. Solo-

mon era atât de înțelept, încât palatul lui atrăgea mulți vizi-

tatori și a devenit un centru de înțelepciune în Orientul 

Apropiat antic (1 Împ. 4:29-34). Poate că Solomon doar a 

predat, dar acest lucru este îndoielnic. Se pare că Solomon a 

și ascultat.  

Pentru a ilustra acest aspect, comparați Eclesiastul 

9:7-9 cu un scurt pasaj din opera antică babiloniană Epopeea 

lui Ghilgameș, scrisă cu mult înainte de nașterea lui Solo-

mon. Observații paralelele. 

Epopeea lui Ghilgameș vs. Eclesiastul 9:7–9  

Epopeea lui Ghilgameș Ecl 9:7–9 

Tu, Ghilgameș, umple-ți burta, fii 
vesel zi și noapte. 
Fă din fiecare zi o sărbătoare a bu-
curiei, 
Dansează zi și noapte! 

Hainele să-ți strălucească de prospe-
țime, 
Capul să-ți fie spălat; fii îmbăiat în 
apă. 
Ia aminte la cel neînsemnat care se 
ține de mâna ta, 
Nevasta să îți fie desfătare la piept! 
Căci aceasta este datoria [omului]!7 

Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea 
cu bucurie, și bea-ți cu inimă 
bună vinul; căci de mult a găsit 
Dumnezeu plăcere în ce faci tu 
acum.  

Hainele să-ți fie albe în orice 
vreme, și untdelemnul să nu-ți 
lipsească de pe cap.  

Gustă viața cu nevasta pe care o 
iubești, în tot timpul vieții tale 
deșerte, pe care ți-a dat-o Dum-
nezeu sub soare, în această vreme 

 
7 Citat în George Aaron Barton, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ec-
clesiastes (New York: Charles Scribner’s Sons, 1908), p. 162. 
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trecătoare; căci aceasta îți este par-
tea în viață, în mijlocul trudei cu 
care te ostenești sub soare. 

Nu este greu să vedem temele paralele: mâncarea și 

băutura, petrecerile, îmbrăcămintea, spălarea și soțul care 

se bucură de soția lui. Comentatorii cred că, întrucât Epo-

peea lui Ghilgameș este avută atât de evident în vedere, au-

torul cărții Eclesiastul trebuie să fi fost familiarizat cu lite-

ratura din lumea înconjurătoare. În fapt, acest lucru explică 

de ce unii experți cred că Solomon este autorul cărții Ecle-

siastul.8 

Dar acesta nu este singurul loc în care Solomon pare să 

se folosească selectiv de literatura păgână. Anumite pasaje din 

cartea Proverbelor seamănă cu literatura înțelepciunii din so-

cietățile Orientului Apropiat antic. Scrierile înțeleptului egip-

tean antic Amenemope par să influențeze ceea ce citim în Pro-

verbe 22:17-23:11.  

Solomon însuși arată clar că, în această parte, el se fo-

losește de înțelepciunea altora (de exemplu prin expresia 

„cuvintele înțelepților”; 22:17; 24:23).  

Aici, în cartea Proverbelor, este destul de probabil ca 

mici porțiuni ale înțelepciunii antice egiptene să fi fost re-

modelate, modificate și introduse în înțelepciunea evreiască 

 
8 Ex., Duane A. Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon (Nashville, TN: B&H, 
1993), p. 264–66. 
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(toate sub mâna călăuzitoare a Duhului Sfânt). Dovezile par 

să indice că așa au stat lucrurile.9  

Unde mai precis se folosește înțelepciunea biblică de 

cea a culturii învecinate (sau în ce cazuri înțelepciunea aces-

tora se folosește de cea din Israel) nu este întotdeauna un 

lucru clar, iar cercetările pe această temă pot să fie foarte 

complicate. Dar ideea generală este clară – poporul sfânt al 

Israelului din Vechiul Testament s-a folosit de înțelepciunea 

păgână disponibilă. „Deschiderea de a învăța din înțelepciu-

nea altor popoare reflectă convingerea lor teologică fermă că 

Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul tuturor popoarelor și 

 
9 Comentatorul Rowland E. Murphy manifestă atenție în protejarea integrității Proverbe-
lor și ne îndeamnă la o atenție deosebită ca nu cumva să considerăm că scrierile egiptene 
ar fi fost sursa acestora. Totuși, el concluzionează astfel: „faptul că sursa egipteană era cu-
noscută, într-o formă sau alta, și utilizate în această parte a Proverbelor pare incontestabilă” 
(Proverbs [Nashville, TN: Thomas Nelson, 1998], p. 294). Vedeți și Derek Kidner, Pro-
verbs (Downers Grove, IL: IVP, 1991), p. 23–24. Este posibil ca o copie a operei Ame-
nemope să fi ajuns din Egipt și să îl fi influențat direct pe Solomon. Totuși, dovezile suge-
rează că influența a fost indirectă. În studiul detaliat al acestei secțiuni a Proverbelor, John 
Ruffle sugerează că Solomon ar fi angajat un scrib etiopian cu care avea o cunoaștere ge-
nerală a lucrării lui Amenemope. Pe măsură ce Solomon l-a întrebat pe scrib și a învățat 
de la el, el a preluat ceva din învățăturile lui Amenemope, chiar dacă indirect. Vedeți arti-
colul lui Ruffle, “The Teaching of Amenemope and Its Connection with the Book of 
Proverbs”, Tyndale Bulletin, vol. 28:1 (Cambridge: Tyndale House, 1977), p. 29–68. În 
orice caz, indiferent dacă relația cu învățăturile din Amenemope a fost directă sau indirectă, 
deschiderea lui Solomon față de înțelepciunea egipteană este la fel de evidentă. Având 
aceste lucruri în minte, este important să subliniem două aspecte. În primul rând, așa cum 
scrie Carl F. H. Henry în lucrarea God, Revelation, and Authority (Wheaton, IL: Crossway, 
1999), 3:312, „orice relație ar fi avut autorii evrei cu literatura înțelepciunii din alte zone 
și orice accente umaniste universale au împărtășit, Vechiul Testament, ca produs final… 
este o operă distinct evreiască”. În al doilea rând, așa cum scria egiptologul Kenneth A. 
Kitchen, „dacă Solomon sau oricine altcineva din Ierusalim ar fi folosit Amenemope (sau 
orice astfel de text din cuvintele înțelepților), l-au folosit în sens critic, folosind de acolo 
doar ce părea o expresie potrivită a lucrurilor pe care le acceptau deja, și le-au rescris într-
un context mental raportat la Iehova” (Dictionary of Old Testament Wisdom, Poetry, and 
Writings [Downers Grove, IL: IVP Academic, 2008], 563). 
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al întregii vieți”, scrie teologul John Goldingay. „De aceea, 

nu este surprinzător că anumite popoare percep adevăruri 

despre viață de pe urma cărora poate să profite și poporul lui 

Dumnezeu”.10 Vedem alte exemple ale acestei deschideri de 

a învăța și pe parcursul istoriei bisericii. Putem să vedem fe-

lul în care Martin Luther a folosit Fabulele lui Esop, povești 

morale grecești scrise între anii 620–560 î.d.Hr. (precum 

Broasca țestoasă și iepurele). Poveștile rămân populare și as-

tăzi. Luther a prețuit înțelepciunea fabulelor lui Esop și și-a 

plănuit să le traducă pe toate în limba germană, la fel cum a 

făcut cu Biblia. Chiar dacă a tradus doar 14 fabule, Luther 

a spus că, după Biblie, el a prețuit cel mai mult fabulele pen-

tru valoarea lor morală în educarea copiilor.11 

Evident, ca și înțelepciunea pe care o găsim în multe cărți 

contemporane, scrise de necreștini, înțelepciunea lui Ame-

nemope și Esop nu vă va mântui. Ea nu poate da viață spirituală. 

Ea nu este Evanghelia. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să ne 

astupăm urechile. Există înțelepciune în cărțile necreștine care 

este consecventă cu Scriptura și utilă pentru o viață înțeleaptă.  

 
10 New Bible Commentary: 21st Century Edition, 4th ed. (Downers Grove, IL: IVP, 1994), 
p. 602. Vedeți comentariile la Proverbe 22:17–24:22. 
11 Martin Luther, “Table Talk Recorded by Anthony Lauterback and Jerome Weller 
1536–1537” in Table Talk (ed. and trans. Theodore G. Tappert; vol. 54 of Luther’s Works, 
American Edition, ed. Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann; Philadelphia: Fortress, 
1967), p. 210–11: „Este un rezultat al providenței lui Dumnezeu că scrierile lui Cato și 
Esop au rămas în școli, căci ambele sunt cărți importante. Cato a scris cele mai utile pre-
cepte și zicători. Esop  conține cele mai încântătoare povești și descrieri. Dacă le sunt ofe-
rite copiilor, învățăturile morale vor contribui mult la edificarea lor. Pe scurt, după Biblie, 
scrierile lui Cato și Esop sunt cele mai bune, după părerea mea”. 
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De-a lungul istoriei, creștinii au apreciat părți ale în-

țelepciunii necreștine, nu pentru că noi am avea o perspec-

tivă înaltă asupra autorilor umani, ci pentru că avem o apre-

ciere supremă față de Dumnezeu, sursa oricărei bunătăți 

morale, chiar și a bunătății morale percepută în conștiința 

unui scriitor păgân (Rom. 2:14-16).12 

5. Cărțile necreștine pot surprinde frumusețe. 

În Biblie, frumusețea este prezentată ca „o calitate ar-

tistică generală care denotă răspunsul pozitiv al cuiva față de 

natură, o persoană sau un vestigiu”.13 Frumusețea nu este 

ușor de definit, dar este greu de ratat. Bărbații pot fi frumoși. 

Și femeile pot fi frumoase, mai ales în interior (1 Petru 3:3-

4). Și copiii pot fi frumoși. Michelangelo a surprins frumu-

sețea fizică exterioară în statui de marmură. 

Ca orice altceva, frumusețea poate fi deformată de pă-

cat. Totuși, esența este că toată frumusețea își are originea în 

Creator (Gen. 1:31; Ecl. 3:11). Frumusețea trupului omului, 

 
12 În ce privește abilitatea necreștinilor de a percepe bunătatea morală, vă recomand Tho-
mas Goodwin, The Works of Thomas Goodwin (Grand Rapids: Reformation Heritage Bo-
oks, 2006, reprint), 6:231–323. Vedeți și John Calvin, Commentary on the Holy Gospel of 
Jesus Christ according to John, trans. William Pringle (Edinburgh: Calvin Translation So-
ciety; repr., Grand Rapids, MI: Baker, 2005), 1:173: „Eu știu că unele fărâme de evlavie 
au fost întotdeauna răspândite în întreaga lume și nu poate exista îndoială că, dacă mi se 
permite să vorbesc așa, Dumnezeu a semănat, prin mâna filozofilor și autorilor păgâni, 
simțăminte excelente care pot fi găsite în scrierile lor. Dar, deoarece această sămânță a 
degenerat de la rădăcina ei, ceea ce rezultă din ea, pentru că nu este bun sau natural, a fost 
sugrumat de o masă imensă de erezii...” 
13 Leland Ryken, Jim Wilhoit, and Tremper Longman III, eds., Dictionary of Biblical Ima-
gery (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), p. 82. 
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a unei statui, a unei picturi, a unui cântec sau a unui roman 

este toată de la Dumnezeu. El ne dă această frumusețe ca să 

ne bucurăm de ea, și asta include și cărți frumos scrise de 

necreștini. 

„Literatura și arta sunt darurile lui Dumnezeu pentru 

rasa umană”, scrie expertul în literatură Leland Ryken. „Unul 

dintre efectele eliberatoare de a-i lăsa pe alții să facă ce vor pe 

când noi ne bucurăm de literatură constă din a ne da seama 

că putem afirma parțial valoarea literaturii, chiar dacă nu sun-

tem de acord cu conținutul sau viziunea ei despre viață. Dacă 

Dumnezeu este sursa ultimă a artei și frumuseții, dimensiu-

nea artistică a literaturii este aspectul în care creștinii pot fi 

fără rezerve în entuziasmul lor față de operele scriitorilor ne-

creștini”.14 Acest lucru este critic pentru cei ce citesc cărți. Li-

bertatea noastră de a ne bucura de frumusețea estetică a lite-

raturii necreștine nu ne cere să susținem gândirea autorului 

sau preferințele lui etice. 

Abilitatea de a ne bucura de frumusețea artistică fără a 

ne însuși gândirea autorului și fără a susține integritatea mo-

rală a artistului, este ceva ce Dumnezeu însuși poate face, așa 

cum susține teologul Richard Mouw: „Când un poet necre-

dincios ne face să folosim o metaforă bună, ne putem gândi 

că Dumnezeu se bucură de acel moment fără a aproba în mod 

 
14 Leland Ryken, ed. The Christian Imagination: The Practice of Faith in Literature and 
Writing (Colorado Springs, CO: Shaw, 2002), p. 151. 
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necesar vreun lucru în agenții implicați”.15 Dumnezeu este re-

flectat în tot ce este adevărat, bun și frumos în această lume. 

Este rezonabil să ne gândim că Dumnezeu găsește plăcere în 

toate acele oglindiri ale Sale fără a aproba în mod necesar sta-

rea spirituală a păcătosului. Tot așa, cititorii creștini se pot 

bucura de frumusețea din literatura autorilor necreștini pen-

tru că acea literatură reflectă frumusețea lui Dumnezeu, in-

diferent de starea personală morală și spirituală a autorului.  

Dumnezeu este sursa întregii frumuseți, iar literatura 

frumoasă scrisă de necreștini este un dar de la El. Un dar de 

care să ne bucurăm.  

6. Literatura necreștină ridică întrebări care nu pot fi solu-

ționate decât în Hristos. 

Cuvântarea lui Pavel în fața audienței păgâne din Fap-

tele Apostolilor 17:16-34 ne oferă un exemplu biblic con-

vingător al valorii literaturii necreștine ca o punte între cul-

tura contemporană și Evanghelie. Aici, Pavel citează direct 

din doi poeți păgâni (v. 28).  

Poetul grec Epimenide este primul: „în El avem viața, 

mișcarea și ființa”. Poetul stoic Aratus este al doilea: „Sun-

tem din neamul Lui”. Se pare că ambele fragmente sunt pre-

luate din poeme păgâne scrise pentru a-l înălța pe Zeus.16 

 
15 Richard J. Mouw, He Shines in All That’s Fair: Culture and Common Grace (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 2001), p. 37. 
16 Pentru detalii istorice legate de acest paragraf, vă recomand F. F. Bruce, The Book of Acts 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988), p. 338–39. 
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Este clar că Pavel cunoștea literatura păgână din vremurile 

lui și nu a considerat necesar să o denunțe – cel puțin nu 

aici. Acest lucru este un pic surprinzător, având în vedere 

abundența deranjantă a idolilor din acea societate (v. 16). 

Totuși, în ambele situații, Pavel folosește constructiv citate 

poetice, considerându-le un ecou al adevărului spiritual des-

pre Dumnezeu și despre natura relației noastre cu El, Crea-

torul nostru.17 Aici, în Faptele Apostolilor 17, Pavel recu-

noaște impulsul greco-roman de a-L căuta pe Dumnezeu. El 

intră în Atena, un oraș suprasaturat de idoli, pentru a-i în-

curaja pe oameni să Îl caute pe Dumnezeu în Evanghelia lui 

Isus Hristos: „ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă 

vestesc eu” (v. 23).  

În ultimă instanță, ceea ce poeții panteiști căutau la 

Zeus și la alte zeități se găsește doar în Dumnezeul cel viu și 

în Isus Hristos. În multe feluri, aceste impulsuri spirituale 

erau legitime, dar erau în același timp deșarte. Fără a fi su-

puse Evangheliei, toate căutările după Dumnezeu sunt în fi-

nal sufocate de păcat, adevărul despre Dumnezeu revelat în 

 
17 Vedeți David G. Peterson, The Acts of the Apostles (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009), 
p. 500. Pe ce bază identifică apostolul Pavel adevărul spiritual autentic în scrierile poeților 
neștiutori păgâni care înăbușă adevărul? Recunosc că este o întrebare delicată. În propria 
cercetare, am fost ajutat de teologul german din secolul al XIX-lea Herman Bavinck și de 
excelenta sa lucrare Reformed Dogmatics [Dogmatică reformată], ed. John Bolt, trans. John 
Vriend, 4 vols. (Grand Rapids, MI: Baker Academic: 2003–2008). Foarte utile sunt argu-
mentele sale dezvoltate în secțiunile 1:301–22, 1:507–10, 2:53–78, 3:238–40 și 4:179–
80. Dacă acest lucru pare intimidant, aceleași aspecte sunt condensate în lucrarea prescur-
tată a lui Bavinck, Reformed Dogmatics: Abridged in One Volume, John Bolt ed. (Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2011), pag. 68–73, 113–14, 155–64, 403, 553. 
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creație este suprimat, iar impulsul către închinare este expri-

mat prin închinarea zadarnică la aur, argint și idoli de piatră 

(v. 29; v. și Rom. 1:18-32).  

Totuși, în cei păgâni rămâne o căutare după religie și 

un impuls spiritual autentic către închinare. Teologul Her-

man Bavinck explică: 

Toate elementele și formele esențiale pentru religie (un 

concept despre Dumnezeu, un sentiment de vinovăție, 

o dorință după răscumpărare, jertfă, preoție, templu, 

cult, rugăciune etc.), deși sunt corupte, există și în reli-

giile păgâne... De aceea, creștinismul se poziționează 

nu doar antitetic față de păgânism, ci este și soluția sau 

împlinirea păgânismului. Creștinismul este religia ade-

vărată, așa că este și cea mai înaltă și mai pură; este ade-

vărul tuturor religiilor. Ceea ce în păgânism este cari-

catura, originalul viu este aici. Ceea ce este doar apa-

rență acolo, esența este aici. Ceea ce este căutat acolo se 

poate găsi aici.18 

 
18 Bavinck, Reformed Dogmatics, 1:319–320. Bavinck susține ceva asemănător când arată 
cum ideea ispășirii substitutive este reflectată în literatura necreștină. El scrie: „Ideea sub-
stituției este adânc înrădăcinată în natura umană. Printre toți oamenii ea a fost ilustrată în 
preoție și jertfe, și exprimată în diferite feluri în poeme și mitologie” (3:403). El citează 
exemple din literatură, din Codrus, Curtius, Cratinus, Zaleucus, Damon și Phintias. Tot 
așa, operele tragice ne învață că „toată măreția umană merge peste abisuri de vinovăție, iar 
satisfacția apare doar în ceea ce este nobil și măreț, lucruri care, dintr-un motiv sau altul, 
au dispărut și au pierit în moarte” (3:403). El citează exemple din Oreste, Oedipus, Anti-
gona, Romeo și Julieta, Max și Thekla, și Ifigenia. Toate aceste personaje sunt „ilustrații 
ale suferinței substitutive a lui Hristos” (3:402), dar ele nu sunt mai mult decât ilustrații. 
Cu toate acestea, prin lectura literaturii clasice în lumina Crucii, Bavinck ne arată cum pot 
creștinii de azi să citească și să aprecieze ilustrațiile de acest fel. 
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Pavel a perceput aceste „elemente și forme” în litera-

tura păgână din vremea lui. Acest lucru explică de ce el s-a 

împotrivit idolatriei păgânismului și, în același timp, a pre-

țuit ce era adevărat în poeții păgâni. El a surprins aceste „ele-

mente și forme” în poeți, în lumina împlinirii lor finale în 

Hristos. Pavel ilustrează acest aspect și în altă parte. El a des-

coperit că ascultătorii evrei cereau de la el o dovadă puter-

nică prin semne și minuni. Cei greci cereau înțelepciune 

profund articulată. Pavel le oferă puterea și înțelepciunea în 

Mesia cel răstignit (chiar dacă într-o formă foarte diferită de 

așteptările acelor oameni!). Pentru Pavel, „Hristos răstignit” 

este manifestarea finală a puterii și înțelepciunii. Noi desco-

perim puterea lui Dumnezeu în slăbiciunea Crucii. Desco-

perim înțelepciunea lui Dumnezeu în nebunia Crucii. Pe cât 

poate părea de incredibil, setea umană după putere și înțe-

lepciune spirituală își găsește în Evanghelie deopotrivă anti-

teza și expresia ei ultimă (1 Cor. 1:22-25).  

În multe aspecte, literatura necreștină pe care o citim as-

tăzi este diferită de cea din care Pavel citează în Faptele Apos-

tolilor 17, dar eu cred că abordarea lui generală rămâne utilă 

pentru cititorii de cărți. Abordarea lui ne va proteja de situația 

când ne-am putea poziționa doar antitetic față de impulsurile 

religioase ale societății noastre. Din acea postură, putem desco-

peri că autorii necreștini formulează ocazional dorințe spiritu-

ale autentice despre care noi știm că nu pot fi satisfăcute altun-

deva decât în originalul cel viu, în esență în Hristos însuși. 
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7. Cărțile necreștine pot fi ecouri ale adevărului spiritual și 

pot zidi sufletul. 

Vasile din Cezareea (cca. 330-379 d.Hr.) și Augustin 

de Hippo (354-430 d.Hr.) sunt doi dintre primii părinți ai 

Bisericii care au modelat felul în care Jean Calvin a apreciat 

cărțile necreștine. Într-o lecție predată tinerilor bărbați creș-

tini cu scopul de a-i ajuta să navigheze prin potopul de lite-

ratură greacă, Vasile spunea: „Educația păgână nu este nefolo-

sitoare sufletului”. Mai târziu, el i-a încurajat pe acei tineri spu-

nându-le că, „pentru călătoria către această viață veșnică, vă sfă-

tuiesc să stăpâniți bine resursele, nelăsând nicio piatră neîn-

toarsă, așa cum spune proverbul, de care ați putea să vă folo-

siți”.19 Tot așa, Augustin i-a încurajat pe cititorii creștini să pă-

trundă intelectual în paginile literaturii păgâne. Augustin cre-

dea că, „dacă cei care se numesc filozofi, în special platoniștii, 

au spus ceva adevărat și în armonie cu ceea ce noi credem, nu 

trebuie să ne ferim de acele lucruri, ci să le folosim în interesele 

noastre”.20 El a continuat astfel: 

Toate ramurile educației păgâne conțin nu doar in-

venții și superstiții, nu doar poveri grele de trudă 

inutilă pe care fiecare dintre noi, când ajungem sub 

călăuzirea lui Hristos după ce ne-am îndepărtat de 

 
19 Basil, “Address to Young Men on the Right Use of Greek Literature,” in Frederick 
Morgan Padelford, Essays on the Study and Use of Poetry by Plutarch and Basil the Great 
(New York: Henry Holt, 1902), p. 104, 120. 
20 Augustine, On Christian Doctrine, in The Nicene and Post-Nicene Fathers, first series, ed. 
Philip Schaff (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1994), 2:554. 
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părtășia păgânilor, ar trebui să le tratăm cu dezgust și 

să le evităm, ci conțin și învățături bine adaptate pen-

tru folosirea adevărului, unele dintre cele mai fru-

moase precepte de moralitate și unele adevăruri legate 

chiar de închinarea înaintea singurului Dumnezeu.21 

Augustin i-a invitat pe cititorii creștini să împrumute 

bogat din „frunza de aur” care se găsește în literatura necreș-

tină pentru ilustrarea lucrurilor care țin de teologie, etică și 

chiar închinare. Augustin nu încerca să forțeze pătrunderea 

filozofiei păgâne în biserică. Cu siguranță că el nu era un 

sincretist ce dorea să ajungă la un punct de compromis între 

Scriptură și păgânism.  

Augustin folosea Biblia ca pe o călăuză care să-l ajute 

să deosebească ce era adevărat și ce era fals în cărțile necreș-

tine.22 Adevărul își are originea în Dumnezeu și, pentru Au-

gustin, orice era adevărat, era și util. 

Calvin a continuat această tradiție. De exemplu, în 

timp ce predica pe tema Rugăciunii Domnului, Calvin a ci-

tat următoarea rugăciune păgână din operele lui Platon 

(427–347 î.d.Hr.):  

Împărate Jupiter, revarsă asupra noastră cele mai 

bune lucruri, indiferent dacă noi le dorim sau nu, și 

 
21 Ibid. 
22 David Lyle Jeffrey, People of the Book: Christian Identity and Literary Culture (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1996), p. 87: „Ceea ce Augustin susține nu este un sincretism, ci un 
împrumut atent potrivit principiilor fixe și clare lăsate chiar în Scriptură”. 
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poruncește ca lucrurile rele să stea departe de noi 

chiar și atunci când noi le cerem.23 

Împăratul Jupiter, zeul roman al destinului, cel care 

arunca asupra lumii cu fulgere? Ne simțim îndreptățiți să ne 

întrebăm care ar fi fost motivul pentru care Calvin să citeze 

această rugăciune. Cum poate o astfel de rugăciune să îi învețe 

pe creștini ceva legat de disciplinele spirituale? În rugăciunea 

lui Platon, Calvin a făcut o descoperire ziditoare. Platon de-

plânge faptul că propriile rugăciuni adresate zeului mitic Ju-

piter erau, ironic, formulate într-o notă de autoapărare. Când 

a citit acea rugăciune păgână, Calvin a recunoscut că ea susți-

nea un adevăr biblic important. Iată ce spunea Calvin: 

Omul păgân este înțelept când vede cât de periculos 

este să ceară de la Domnul ceea ce îi dictează lăcomia. 

În același timp, el își dezvăluie propria nefericire prin 

faptul că nu-și poate deschide gura înaintea lui Dum-

nezeu fără a se expune pericolului, dacă Duhul nu îl 

învață cum să se roage corect [Rom. 8:26].24 

Rugăciunea aceea păgână era instructivă, iar Calvin a 

considerat că este liber să o folosească pentru a le transmite 

ceva instructiv creștinilor. Asemenea lui Platon, noi ne rugăm 

adesea cerând anumite lucruri care ne-ar putea distruge, dacă 

le-am primi. Platon îi învață pe creștini să depindă de Duhul 

Sfânt chiar și în cererile lor de rugăciune. Când a fost necesar, 

 
23 Calvin, Institutes, Battles, 3.20.34. 
24 Ibid. 
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Calvin l-a zdrobit pe Platon pentru erorile lui și pentru orbi-

rea lui teologică generală.25 Dar acolo unde Platon avea drep-

tate, el era util. Iar unde Platon era util, Calvin s-a simțit liber 

să beneficieze de învățătura lui și să folosească acea învățătură 

pentru a ilustra adevăruri biblice.26 

Literatura contemporană conține și ecouri ale adevăru-

rilor biblice. John Piper scria cândva că „există arătătoare în-

dreptate către Hristos în orice filozofie”.27 El a preluat această 

propoziție într-un articol în care își exprima aprecierea pu-

blică (și criticile) față de filozofia autoarei atee Ayn Rand și 

față de romanul ei, Atlas Shrugged (1957). În ciuda dedicării 

lui Rand față de ateism, cartea ei reflectă o căutare a împlinirii 

care seamănă întrucâtva cu ceea ce Piper citește în Scriptură. 

Ca să folosim limbajul lui Piper, ea este „atât de aproape și 

totuși atât de departe de ceea ce găsesc în Biblie”.28 Și este o 

 
25 Calvin se folosește de Platon ca de un exemplu al orbirii spirituale chiar a celor mai 
ascuțite minți păgâne. În Institutes, el scrie de impulsul păcătos din inimă față de „substi-
tutele monstruoase inventate ale singurului Dumnezeu viu și adevărat – o boală nelimitată 
la mințile obtuze și vulgare, care îi afectează și pe cei mai nobili, oameni care, în alte as-
pecte, sunt de o minte cu totul strălucită” (Institutes, Beveridge, 1.5.11,). Platon este inclus 
aici ca unul care este strălucit în alte aspecte. Calvin nu trece cu vederea orbirea teologică 
a lui Platon. 
26 Limbajul lui Calvin este atent în ce privește depravarea omului. Pe de o parte, Calvin 
crede că autorii necreștini pot percepe adevăr spiritual, dar din cauza păcatului, orice ade-
văr spiritual perceput nu poate fi adunat într-un sistem coeziv de gândire. Pentru autor, 
acestea sunt gânduri fugitive, dar pentru cititorul creștin, ele sunt sondări profunde în 
lucrarea plină de har a Dătătorului, pe care putem și ar trebui să o apreciem (v. Institutes, 
Battles, 2.2.18). 
27 John Piper, „The Ethics of Ayn Rand: Appreciation and Critique”, June 1, 1979, rev. 
October 9, 2007, www.desiringgod.org/resource-library/articles/the-ethics-of-ayn-rand. 
28 John Piper spune: „Până azi consider că scrierile ei [Ayn Rand] sunt paradoxal de atrac-
tive. Eu sunt un creștin hedonist. Acesta este parțial motivul pentru care operele ei mi se 
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expresie potrivită. Noi descoperim în operele necreștine ceea 

ce este atât de aproape, și totuși atât de departe de ceea ce 

citim în Biblie. Provocarea este să ne folosim de acel „atât de 

aproape” spre zidirea noastră și spre gloria lui Dumnezeu, ră-

mânând conștienți de elementele care constituie acel „totuși 

atât de departe”. 

PORUMB DULCE 

Noi, cititorii de cărți, greșim atunci când respingem 

categoric cărțile necreștine. Și greșim când citim literatura 

necreștină fără un ochi critic. Calvin a evitat ambele erori. 

Calvin a citit cu grijă literatura necreștină, însă a căutat să 

fie mereu pregătit să experimenteze „întâlniri splendide” cu 

Dătătorul a tot ce este adevărat, bun și frumos.29 Cornelius 

Plantinga rezumă foarte bine abordarea lui Calvin față de 

literatura necreștină: 

Calvin a înțeles că Dumnezeu a creat ființele omenești 

ca să vâneze și să strângă adevărul și că, în esență, capa-

citatea de a face acest lucru vorbește despre o trăsătură 

a chipului lui Dumnezeu din ele (Col. 3:10). De aceea, 

Calvin s-a hrănit din cunoaștere la fel de bucuros pe cât 

un cerb s-ar hrăni cu porumb dulce. El a absorbit nu 

doar învățătura Scripturii și a marilor ei comentatori, 

 
par interesante. Ea însăși are felul ei de hedonism. Nu este hedonismul care spune că orice 
îți aduce plăcere este bun. Hedonismul ei era mult mai complex. Mi se pare atât de aproape 
și totuși atât de departe de ceea ce găsesc în Biblie”. 
29 Mouw, He Shines in All That’s Fair, p. 93. 
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cum a fost Augustin, ci și orice cunoaștere pe care o 

putea prelua de la păgâni faimoși precum filozoful ro-

man Seneca. Și de ce nu? Duhul Sfânt este autorul ori-

cărui lucru adevărat, după cum scria Calvin, așa că noi 

ar trebui să îmbrățișăm adevărul oriunde îl găsim. Dar 

vom avea nevoie de echipare solidă în cunoașterea 

Scripturii și de înțelepciune creștină ca să putem re-

cunoaște adevărul și ca să îl putem deosebi de erezie și 

fraudă. Creștinii bine instruiți nu încearcă să jignească 

Duhul Sfânt batjocorind adevărul din autorii necreș-

tini acolo unde Duhul a lăsat să fie ilustrat, dar acest 

lucru nu înseamnă că cei ce sunt creștini pot să-și per-

mită să îi citească pe acești autori fără un ochi critic. La 

urma urmei, credința cuiva, chiar și în idoli, modelează 

majoritatea a ceea ce omul respectiv gândește și scrie, 

iar credința creștină se află în competiție cu alte cre-

dințe, dorind să cucerească inimile și mințile oameni-

lor.30 

Eu consider că modelul lui Calvin este generos, atent și 

aducător de sobrietate. 

Modelul lui Calvin este generos, pentru că recunoaște 

cu smerenie bogăția de adevăr, bunătate și frumusețe articu-

lată în literatura necreștină. Păcătoșii îneacă adevărul lui 

Dumnezeu în comportamentul lor (Rom. 1:18-32). Dar 

este imposibil ca păcătoșii să suprime tot adevărul, în orice 

 
30 Cornelius Plantinga, Engaging God’s World: A Christian Vision of Faith, Learning, and 
Living (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002), p. x. 
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moment.31 Adevărul, bunătatea și înțelepciunea care licăre 

în scrierile necreștine sunt adevărul, bunătatea și înțelepciu-

nea care își au originea finală în Creator. Calvin a căutat să 

recunoască smerit și să primească aceste daruri oriunde pu-

teau fi găsite, și să Îi mulțumească lui Dumnezeu pentru ele. 

Modelul lui Calvin este unul atent. Autorii necreștini sunt 

orbi spiritual. Orice lumină de adevăr din scrierile lor este lip-

sită de puterea de a-i conduce la Hristos și la mântuire. Doar 

Duhul Sfânt poate deschide ochii orbi ai unui păcătos pentru 

a vedea gloria strălucitoare a Mântuitorului. De asemenea, 

modelul lui Calvin este aducător de sobrietate pentru că ne 

reamintește că adevărul surprins de autorii necreștini nu face 

altceva decât să le crească vinovăția păcătoasă. Adevărul des-

coperit în literatura necreștină poate fi strălucitor în ochii 

noștri, dar pentru acei autori, nefiind spălați în sângele lui 

Hristos, el aduce o vinovăție mai mare asupra sufletelor lor 

înaintea lui Dumnezeu și scoate la iveală lipsa condamnabilă 

a ascultării și a recunoștinței lor față de Dumnezeu (Rom. 

1:21). 

CONCLUZIE 

Așa cum Vasile din Cezareea avea să spună în lecția lui 

față de acei tineri despre folosirea adecvată a poeziilor gre-

cești, „sufletul trebuie păzit cu mare grijă, ca nu cumva, prin 

 
31 John M. Frame, “Unregenerate Knowledge of God,” The Works of John Frame and Vern 
Poythress, www.frame-poythress.org/frame_articles/2005Unregenerate.htm. 
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dragostea noastră față de lectură, să ne însușim lucruri pân-

gărite, ca atunci când oamenii beau otravă îndulcită cu 

miere”.32 Amin. Trebuie să fim atenți. 

Scopul acestui capitol nu este să te convingă să îți 

umpli biblioteca și dieta lecturii cu romane necreștine, cu 

ultimele scrieri populare sau cu cea mai nouă filozofie din 

lume. În fapt, acest lucru ar fi ceva neînțelept. Dacă nu ai o 

gândire biblică funcțională (ceea ce se poate construi în 

mulți ani), poate fi mai înțelept să stai departe de majoritatea 

cărților necreștine. Cel puțin pentru o vreme. 

Ideea esențială este că eu nu pot respinge literatura ne-

creștină, dar nici să o aprob cu totul. Aceasta este o tensiune 

nerezolvată pentru cititorul creștin. Cititorul creștin trebuie 

pur și simplu să prețuiască orice este adevărat, onorabil, 

drept, curat, plăcut, lăudabil, superior și vrednic de laudă 

(Fil. 4:8) – oriunde se găsește. Dacă un cititor creștin este 

obișnuit cu șoapta Dătătorului, el va auzi acea șoaptă chiar 

și din unele locuri foarte neașteptate.

 
32 Basil, “Address to Young Men on the Right Use of Greek Literature,” in Frederick 
Morgan Padelford, Essays on the Study and Use of Poetry by Plutarch and Basil the Great 
(New York: Henry Holt, 1902), p. 104. 
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6 
DUMNEZEUL CARE                         

UCIDE BALAURI 
Puterea purificatoare a imaginației creștine 

 

A-ți imagina înseamnă să pictezi lucruri în mintea ta. 

Este abilitatea de a „vedea” în mintea ta lucruri pe care nu le 

poți vedea imediat cu ochii. 

Vreau să îți folosești imaginația în două mici experi-

mente. Iată primul exercițiu: imaginează-ți că este o noapte 

caldă de vară. Vrei să faci o treabă destul de plictisitoare: să 

aduni gunoiul din casă și să îl arunci în tomberonul de afară. 

Iei un sac mare de gunoi și umbli din cameră în cameră, adu-

nând resturile. Când sacul se umple, îl legi la gură și îl duci 

afară. Când te apropii de tomberon și ridici capacul, simți un 

miros greu de gunoi fermentat. Îți ții respirația, îți întorci ca-

pul, arunci sacul cu gunoi, închizi capacul și tragi o gură de 

aer proaspăt în timp ce te întorci în casă. 

Acum oprește-te și reia exercițiul, dar cu o abordare un 

pic diferită: imaginează-ți că ieși din casă cu sacul de gunoi în 
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mână. Ridici capacul tomberonului, dar, de data aceasta, un 

lucru uimitor se petrece: ca și cum ar fi fost captiv acolo îm-

potriva voinței lui, un arc de lumină albastră de safir aruncă 

din tomberon săgeți ca un curcubeu peste casa vecinului tău, 

iar aceste săgeți cad undeva la vreo cinci km distanță. Uimit 

și orbit de razele luminoase, arunci sacul de gunoi pe gazo-

nul din fața casei. Întunericul se întoarce, iar tu pui capacul 

tomberonului înapoi. Privirea ți se readaptează la întuneri-

cul nopții, așa că te uiți împrejur pentru a vedea dacă vecinii 

au observat scena. Te întorci în casă și închizi ușa, rămânând 

mut de uimire. 

Știu că aceste ilustrații par bizare, dar ele ne învață o 

lecție importantă, pentru că ambele exerciții cer imaginația ta, 

având nevoie de folosiri distincte ale ei: primară și secundară. 

În primul exemplu, ne-am folosit de imaginația pri-

mară. Mințile noastre pot să își imagineze scena pentru că 

ele ne reamintesc de lucruri pe care le-am văzut și experi-

mentat deja. Noi toți am văzut cum arată un tomberon de 

gunoi. Ba mai rău, toți știm că gunoiul poate să miroasă urât 

într-o noapte caldă de vară, mai ales atunci când, ca în cazul 

meu, ai copii care poartă scutece. 

În exemplul 2 ne-am folosit imaginația secundară. 

Aceasta este o situație pe care n-am experimentat-o niciodată 

și mă îndoiesc că ai trecut vreodată prin așa ceva. Totuși, ți s-

a părut că lumina din exemplul 2 a fost mai dificil de imaginat 
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decât scena din exemplul 1? Probabil că nu. Dumnezeu ne-a 

dat abilitatea de a „vedea” în mințile noastre ceea ce n-am ex-

perimentat niciodată în practică. Sensul primar al imaginației 

(adică a vedea în mințile noastre ceea ce am văzut anterior) 

este o îndemânare pe care probabil că o au și alte viețuitoare. 

Sensul secundar al imaginației (adică a vedea în mințile 

noastre ceea ce n-am mai văzut sau experimentat vreodată) 

este o îndemânare sau abilitate strict omenească. Unii ar pu-

tea spune că este o abilitate spirituală.1 Dumnezeu ne-a dat 

această folosire înaltă a imaginației ca să ne facă în stare să 

realizăm opere de artă, să facem descoperiri științifice, să 

contribuim la progresul științific și chiar să scriem poezii. Iar 

Dumnezeu ne-a dat imaginația, așa încât lectura cărților să 

fie mai eficientă. 

În acest capitol voi susține că imaginația noastră se-

cundară este esențială în umblarea noastră după evlavie, și că 

ea este o îndemânare pe care o putem îmbunătăți prin lec-

tură. Dar vreau să pun mai înainte de toate această întrebare: 

De unde vine imaginația noastră? 

IMAGINAȚIA LUI DUMNEZEU 

Noi ne imaginăm pentru că Dumnezeu își imagi-

nează. În fapt, înainte ca lumea să apară, totul a existat doar 

 
1 Herman Bavinck, Our Reasonable Faith (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1956), p. 18: 
„Gândirea și cunoașterea de către om, chiar dacă legate de creierul lui, constituie, în esența 
lor, o activitate spirituală distinctă, trecând cu mult peste lucrurile pe care omul le vede cu 
ochii și le atinge cu mâinile”. 
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în imaginația lui Dumnezeu. Capitole întregi ar putea fi de-

dicate geniului imaginativ al lui Dumnezeu ilustrat în crea-

ție: concepția soarelui, a planetelor, a plantelor, a animale-

lor, a moleculelor, a ADN-ului și așa mai departe. 

Geniul imaginativ al lui Dumnezeu este manifestat și 

în Evanghelie. Gândește-te la aceasta. Evanghelia aduce îm-

preună o genealogie de personaje ciudate într-un șir destul de 

improbabil din care să vină Mântuitorul. Evanghelia a fost 

prevestită de secole prin profeții antice, multe dintre ele frag-

mentate și răspândite de-a lungul Vechiului Testament, pro-

feții făcute unui popor care nu putea să le înțeleagă. În timp, 

genealogia și profețiile au lucrat împreună într-un plan coeziv 

care a condus la nașterea Fiului întrupat al lui Dumnezeu. 

Atât de ingenios este planul Evangheliei încât, atunci 

când oamenii și Satana au conspirat să Îl ucidă și să Îl în-

groape pe Mântuitorul, ei n-au făcut altceva decât să gră-

bească planul lui Dumnezeu pentru biruința Fiului Său. 

Acest întreg plan a fost dezvoltat în imaginația lui Dumne-

zeu cu mult timp înainte ca lumea să existe (Efes. 3:7-10; 1 

Petru 1:18-20). 

Noi ne imaginăm întrucât Creatorul nostru Își ima-

ginează. Prin imaginația noastră, putem „vedea” acum rea-

litatea veșnică (2 Cor. 4:18). Această imaginație divină, 

această abilitate de a vedea nevăzutul, este o îndemânare pe 

care Dumnezeu ne-a dat-o spre binele nostru spiritual. 
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Fără o imaginație activă, o bună parte a Bibliei ni se 

va părea dificil de citit, greu de înțeles și imposibil de apre-

ciat. Vreau să vă arăt cum funcționează acest lucru îndrep-

tându-ne atenția către cartea Apocalipsa. 

MÂNTUITORUL CU ȘAPTE OCHI 

Nicio carte din Biblie nu ne solicită mai mult imagi-

nația precum o face cartea Apocalipsa.  

Este suficient să ne gândim la simbolismul din Apo-

calipsa 4. Apostolul Ioan ne conduce în sala tronului lui 

Dumnezeu. Aceasta este „camera de control”, unde se iau 

decizii cosmice. Dumnezeu este întronat și înconjurat de co-

loneii și generalii Lui. Patru făpturi vii se alătură unei mul-

țimi de îngeri puternici și a douăzeci și patru de bătrâni. 

Șapte torțe sunt aprinse și o pardoseală de cristal, ca o 

mare liniștită, înconjoară tronul lui Dumnezeu. Lumini ca 

de fulger, asemenea celor de la Muntele Sinai, strălucesc în 

jur și tunetul zguduie totul ca un cutremur (4:5). Toți ochii 

sunt ațintiți asupra unei cărți pecetluite de șapte ori. Ea con-

ține capitolele de final ale istoriei creației lui Dumnezeu care 

a decăzut și inaugurarea cerurilor noi și a pământului cel 

nou. Atunci când ea se deschide, evenimentele din acele ca-

pitole se vor desfășura în timp real. 

„Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pece-

țile?”, strigă un înger. Tăcere. Cartea rămâne neatinsă. Îngerii 
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privesc spre bătrâni, bătrânii privesc spre îngeri, și devine evi-

dent că nimeni nu este vrednic să deschidă cartea. Oare răul 

din această lume va continua la nesfârșit? Oare păcatul, răz-

vrătirea, nedreptatea și haosul vor continua fără oprire? Cine 

îi va pune capăt Satanei? Cine va restaura creația la starea în 

care ea a fost gândită să fie? Cine va aduce împlinirea tuturor 

promisiunilor cerurilor noi și a pământului cel nou? 

Cu această priveliște înainte și fără vadă o rezolvare 

imediată, apostolul Ioan este zdrobit și izbucnește în lacrimi. 

În timp ce lacrimile îi curg pe față, un bătrân se apropie de 

el, o scenă magnifică ni se deschide: 

Și unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul 

din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca 

să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și la mij-

loc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, 

și între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. 

Părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care 

sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în 

tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna 

dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când 

a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și 

patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mi-

elului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline 

cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o 

cântare nouă, și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei cartea și 

să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat 

pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice 



CAPITOLUL 6  143 

seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice 

neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru 

Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!” 

(Apoc. 5:5-10). 

Piesa centrală evidentă din acest capitol – piesa centrală 

a Cerului – este Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat 

pentru răscumpărarea păcătoșilor. Atenția universală se con-

centrează pe Mielul cu șapte ochi, cu șapte coarne, care arăta 

de parcă era înjunghiat. Când ne imaginăm un rege cuceritor, 

ne gândim la un Cezar încleștat, cu o sabie de argint în mâini, 

nu la un Miel cuceritor cu niște răni de moarte. În încercarea 

lor de a surprinde această imagine în pictura Adorația Mielu-

lui (1432), Hubert și Jan van Eyck desenează un miel alb, 

stând în picioare, cu un șuvoi sângeriu care izbucnește dintr-

o rană făcută în piept. Este o încercare nobilă, dar nicio pic-

tură nu poate surprinde toate detaliile acestei scene. 

Așadar, care este sensul imaginii făcute Mântuitorului 

nostru aici, în Apocalipsa? Cei șapte ochi ne arată că Isus 

vede totul. Nimic nu este ascuns înaintea Lui. Cele șapte 

coarne au sensul că Isus are toată puterea, astfel că nimic nu 

scapă stăpânirii Lui. Chiar dacă El Și-a dat viața fiind jun-

ghiat, rănile Lui sunt semnele unui cuceritor care a fost ucis 

în timp ce învingea un dușman.2 

 
2 G. K. Beale, The Book of Revelation: The New International Greek Testament Commentary 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), p. 351. 
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Ideea imaginilor este una directă: Isus este vrednic de 

toată lauda noastră! 

Dar, în loc să spună că Isus este vrednic, Dumnezeu 

implică ochiul imaginației noastre pentru a vedea cât de 

vrednic este cu adevărat Mielul cu șapte ochi și șapte coarne. 

Imaginea ne izbește într-un fel în care o simplă afirmație nu 

ar putea să o facă. 

DUMNEZEUL CARE UCIDE BALAURI 

Un al doilea exemplu de simbolism se găsește într-un 

alt capitol critic din cartea Apocalipsa (12:1-6).  

Din nou, narațiunea este îmbrăcată într-un limbaj 

fantastic, dar ideea este absolut adevărată. Aici vedem o fe-

meie însărcinată, un prunc și un prădător foarte rău – un 

balaur roșu, însetat de sânge. Aceasta este o versiune a nara-

țiunii de Crăciun diferită de cea pe care am fi dispuși să o 

punem pe cărțile poștale de sărbători. Balaurul roșu din na-

rațiune este Satana, femeia însărcinată de aici nu este Maria, 

ci mai degrabă o întruchipare a comunității mesianice, a cre-

dincioșilor, iar copilul nenăscut al femeii este Mesia. Poves-

tirea începe când femeia se pregătește să dea naștere copilu-

lui ei (Mesia). 

Balaurul se apropie ca să ucidă. 

Scena șocantă a travaliului și a nașterii arată în felul 

următor, așa cum o descrie D. A. Carson: 
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Scena este grotescă. Balaurul se așază în fața femeii. Ea 

zace acolo în travaliu. Picioarele ei sunt încleștate, zvâc-

nind când împinge pruncul ca să nască, iar acest balaur 

dezgustător așteaptă să smulgă pruncul imediat ce se 

naște și să Îl mănânce de îndată (12:4). Scena este con-

cepută să fie grotescă, căci ea reflectă ura implacabilă a 

Satanei față de Mesia care avea să sosească în lume.3 

Desigur, exista o modalitate mai simplă și mai directă 

de a spune că Irod a încercat să Îl ucidă pe pruncul Isus (v. 

Matei 2:16). Dar nu Irod este ideea, și nu Irod este pro-

blema. Esența este că, în spatele măștii geloziei lui Irod stă 

ura nestăvilită a Satanei față de Hristos. Narațiunea din ca-

pitolul 12 nu se găsește acolo pentru a ne stârni curiozitatea. 

Cu toate elementele ei imaginative, narațiunea arată de ce 

Biserica este persecutată în această lume. În spatele urii din 

partea oficialilor guvernului față de Mesia și în spatele osti-

lității înfierate a păcătoșilor față de Biserică se găsește un cu-

rent satanic. De-a lungul Scripturii, balaurul simbolizează 

forțele răului și împărățiile care caută să distrugă poporul lui 

Dumnezeu. 

În cartea Apocalipsa, Dumnezeu dorește ca noi să „ve-

dem” cu ochii imaginației puterile adânci și nevăzute care 

lucrează în lume. Balaurii se potrivesc bine într-un astfel de 

peisaj. 

 
3 D. A. Carson, Scandalous: The Cross and Resurrection of Jesus (Wheaton, IL: Crossway, 
2010), p. 84. 
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Balaurii sunt niște fiare slinoase și însetate de sânge, 

cu aripi, uneori aruncând flăcări, alteori cu mai multe ca-

pete. Deoarece balaurul este regele tuturor fiarelor rele și ti-

căloase, el este folosit pe post de imagine a răului. În Ezechiel 

32, împăratul egiptean este ilustrat ca un balaur care lovește 

apele. Dumnezeu aruncă plasa peste balaur, îl ridică la Cer, 

îl aruncă apoi izbindu-l de munți și îi spintecă trupul. Râuri 

de sânge spală dealurile. Păsările văzduhului se desfată din 

carnea cucerită. Pentru a ilustra înfrângerea puterilor răului 

de către Dumnezeu, balaurii fictivi sunt o alegere perfectă.  

Folosind exprimarea fantastică și implicând imaginația 

noastră, Dumnezeu poate să ne descopere forțele, personajele 

și luptele într-un fel în care limbajul direct nu o poate face.  

CUM VEDEM SENSUL 

Citirea și aprecierea imaginilor din Apocalipsa nece-

sită o îndemânare specială, una pe care nu mi-am dezvoltat-

o vreme de mulți ani, chiar dacă sunt creștin. Evaluarea aces-

tor imagini biblice este similară cu evaluarea picturilor im-

presioniste. Concentrarea pe un singur detaliu din literatura 

apocaliptică se aseamănă cu studiul unei singure atingeri de 

pensulă dintr-o pictură de Claude Monet. Aceste cadre 

punctiforme au sens doar dacă sunt văzute ca un întreg. Ace-

lași lucru se aplică acelor părți ale Scripturii care folosesc ex-

primarea fantastică pentru a sublinia o idee anume. Noi ab-

sorbim o scenă, ca aceea din Apocalipsa 5, făcând pasul înapoi 
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și privind cum se desfășoară întreaga dramă – la fel cum ab-

sorbim o pictură impresionistă.4 Imaginația noastră asam-

blează piesele într-un tot uluitor.  

Imaginația ne dă „puterea viziunii sinoptice”, așa cum 

scria teologul Kevin Vanhoozer. Ea strânge piesele laolaltă 

formând o imagine cuprinzătoare și „ne permite să vedem ca 

întreg ceea ce oamenii cărora le lipsește imaginația văd doar 

ca niște părți fără legătură între ele”.5 Prin imaginația noastră, 

Dumnezeu conectează ceea ce altfel poate părea izolat și de-

conectat: căderea Satanei, nașterea lui Mesia, ura lui Irod, per-

secuția Bisericii, și uciderea finală a balaurului prin moartea 

triumfătoare a lui Hristos (v. Apoc. 12:11). Imaginația noas-

tră ne permite să absorbim împreună aceste realități.  

Imaginația este o abilitate care ne-a fost dată de Dum-

nezeu pentru a primi adevăr și sens. Într-un eseu, C. S. Lewis 

scria: „Pentru mine, rațiunea este organul natural al adevă-

rului, dar imaginația este organul sensului”.6 Folosirea lim-

bajului fantastic în literatură nu face ca acea narațiune să fie 

fictivă, ci este adesea o modalitate mai puternică de a tran-

smite un adevăr. Dar ne întrebăm din nou: De ce folosește 

Dumnezeu acest tip de exprimare fantastică în Biblie? Și 

 
4 D. Brent Sandy, Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical Prop-
hecy and Apocalyptic (Downers Grove, IL: IVP, 2002), p. 127–28. 
5 Kevin J. Vanhoozer, The Drama of Doctrine: A Canonical-Linguistic Approach to Christian 
Theology (Louisville, KY: WJK, 2005), p. 281. 
6 C. S. Lewis, “Bluspels and Flalansferes: A Semantic Nightmare” in Walter Hooper, C. 
S. Lewis: A Complete Guide to His Life and Works (San Francisco: Harper, 2005), p. 570. 
subl. 
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cum modelează această scriere imaginativă decizia noastră 

privitoare la cărțile pe care alegem să le citim? 

IA AMINTE 

Putem decodifica adesea scopul unei cărți din Biblie 

observând asemănările și paralelele de la începutul și de la 

sfârșitul cărții. Același lucru se aplică și cărții Apocalipsa. 

Dumnezeu le dă binecuvântarea Lui cititorilor care aud cu-

vintele Lui și care iau aminte la ele. Vedem acest lucru la 

începutul și la finele cărții (v. 1:3 și 22:7). Acele declarații 

de scop – ascultă și ia aminte – sunt lăsate intenționat ca să 

ne motiveze să citim Apocalipsa. 

Pe de o parte, noi suntem binecuvântați să auzim. 

Suntem binecuvântați să acordăm atenție, binecuvântați să 

citim cu seriozitate și atenție, binecuvântați să ne implicăm 

imaginația și să absorbim scenele spectaculoase ale cărții. 

Acest lucru are sens. 

Dar Dumnezeu se așteaptă ca noi, cititorii, să și luăm 

aminte la imagini. Și tocmai aici eu mă împiedic. La ce să 

iau aminte? Care sunt mai precis elementele aplicative când 

mă gândesc la un Isus cu șapte ochi și cu șapte coarne? Care 

este aplicația în cazul balaurului roșu setos de sânge? Care 

sunt aplicațiile celorlalte imagini din Apocalipsa – cum ar fi 

cea a balaurului demonic care se ridică din mare, cu zece 

coarne, șapte capete, gură de leu, picioare de urs și rănit de 
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moarte (13:1-10)? Sau cum să aplic imaginea lui Isus cu o 

seceră care îi pune la pământ pe cei răi și îi adună ca strugurii 

pentru a fi zdrobiți în teascul mâniei lui Dumnezeu (14:14-

16)? Ce relație există între aceste imagini și lupta mea împo-

triva păcatului, dragostea mea pentru cei pierduți și rolul 

meu ca tată? 

DEFIBRILAȚIE PRIN IMAGINAȚIE 

Imaginile din Apocalipsa au fost scrise pentru ca noi 

să fim sfinți. 

Greg Beale, un expert deosebit pe tema cărții Apoca-

lipsa, explică acest lucru: „Când începem să ne asemănăm 

cu idolii din lume, iar rănile spirituale apar neîntârziat, avem 

nevoie de imagini care să ne șocheze, scoțându-ne din 

această paralizie”.7 Și aici se găsește cheia pentru a înțelege 

scopul imaginilor din Apocalipsa. 

Limbajul care ne stârnește imaginația este modalitatea 

lui Dumnezeu de a pune defibrilatorul spiritual peste ini-

mile încete ale creștinilor leneși. Imaginile sunt destinate 

creștinilor care devin leneși și încep să facă compromisuri cu 

lumea, creștinilor care permit inimilor lor să devină împie-

trite gradual prin păcat. Răspunsul este un șoc spiritual. 

 
7 Greg Beale, “The Key to Understanding Symbolism,” predică la Desert Springs Church, 
Albuquerque, NM, May 19, 2007. Vedeți și Beale, Revelation, p. 177: „Simbolurile din 
Apocalipsa au deopotrivă un efect de împietrire asupra celui necredincios și un efect șocant 
asupra sfinților adevărați, care sunt prinși într-o stare de complezență compromițătoare în 
biserică”. 
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Acesta este felul lui Dumnezeu de a confrunta lumescul și 

idolatria din biserică. Când idolatria începe să atragă inima 

creștinului, Dumnezeu atinge imaginația noastră cu imagini 

care au scopul de a ne aduce înapoi la o viață spirituală vi-

brantă. 

Acest lucru explică felul în care trebuie să luăm aminte 

la imaginile din Apocalipsa. Imaginile ne conferă focalizarea 

pe ceea ce este veșnic și ne determină să ne reevaluăm prio-

ritățile.  

Imaginile alimentează zelul nostru pentru uciderea pă-

catului personal, ne mențin alerți față de puritatea bisericii 

locale, informează sfaturile pe care le dăm celorlalți păcătoși, 

ne adâncesc dragostea pentru cei pierduți, ne fac sârguincioși 

în rugăciune, ne provoacă dezgust față de idolatria personală, 

ne umplu de repulsie față de orice lucru lumesc și stârnesc în 

inimile noastre o dorință după întoarcerea lui Hristos. 

Apocalipsa ne invită să vedem realitatea finală prin 

imaginația noastră, prin imagini copleșitoare, care pârjolesc 

pământul, care presează mintea, care înving păcatul, care 

ucid balaurii, imagini concentrate pe Hristos și care Îl glori-

fică pe Dumnezeu, imagini care schimbă felul în care gân-

dim, acționăm și vorbim. 

A trata literatura imaginativă ca și cum ar fi un gen 

potrivit doar pentru amuzamentul copiilor este un act de 

neglijență spirituală. 
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APETITUL IMAGINATIV 

Mare parte din această carte are o notă autobiografică, 

reflectând călătoria mea prin literatură, inclusiv acest capi-

tol. În trecut, am evitat literatura imaginativă în dieta lectu-

rilor mele, preferând cărțile propoziționale ce prezintă direct 

principiile creștine. Vreme de mai mulți ani, am neglijat cul-

tivarea imaginației mele. 

Apoi am început să îmi dezvolt o apreciere pentru li-

teratura imaginativă precum Iliada și Odiseea ale lui Homer, 

seria Cronicile din Narnia a lui C. S. Lewis și, evident, pen-

tru Stăpânul Inelelor a lui J. R. R. Tolkien, și am descoperit 

astfel că aprecierea mea pentru cartea Apocalipsa a crescut, 

iar greutatea sensului imaginilor ei a apăsat mai ferm asupra 

sufletului meu. Pe măsură ce am citit literatură imaginativă, 

și imaginația mea s-a dezvoltat. Pe măsură ce imaginația s-a 

dezvoltat, m-am descoperit citind Apocalipsa cu mai multă 

răbdare, permițând ca imaginile să-mi pătrundă în minte și 

să simt șocul spiritual total al tensiunii cu care au fost încăr-

cate. 

Lecția pe care am învățat-o a fost că eșecul de a cultiva 

imaginația conduce la o neglijare neintenționată a literaturii 

imaginative a Scripturii, iar acest lucru, la rândul lui, duce 

la un anume grad de atrofie spirituală. Pentru creștini, rela-

tările din cartea Apocalipsa nu sunt o lectură opțională. Ele 

nu sunt nici o joacă de copil. Literatura imaginativă – felul 
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de literatură care ne invită să vedem în imaginația noastră 

ceea ce nu putem vedea cu ochii – constituie o parte impor-

tantă a dietei literare a creștinului. Ea ne atacă idolii. Ea 

atacă ceea ce este fals și trivial în viețile noastre. 

  



 

 

 

 

 
Partea a doua.  

SFATURI PRACTICE 
PENTRU CITIREA 
CĂRȚILOR  
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7 
CITIND CU HOTĂRÂRE 

Șase priorități care decid ce                                                   

cărți citesc (și ce cărți nu citesc) 

 

Iată-ne ajunși la partea aplicativă. Primele șase capitole 

au prezentat convingerile esențiale de care creștinii au nevoie ca 

să citească cărțile cu folos. De aici înainte, ne vom concentra 

mai mult pe partea practică a lecturii, luând în considerare o 

mulțime de recomandări, sfaturi și îndemnuri. 

Este posibil să fi început să citești această carte pentru 

că vrei să citești mai multe cărți, de altfel un obiectiv exce-

lent. Dar hai să vizualizăm într-un fel acest lucru. 

Imaginează-ți că ți-ai propus obiectivul cu totul am-

bițios de a citi o carte pe săptămână de-a lungul următorilor 

50 de ani. Aspirații înalte! Dacă ești credincios țelului, vei 

citi aproape 2600 de cărți. Deloc rău pentru cinci decenii de 

lectură. 

Acum gândește-te la multele alte cărți disponibile 

pentru tine, gata să fie citite. În anul 2010, mințile luminate 

de la Google Books au calculat că în istoria omenirii au fost 
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publicate în diferite limbi 129.864.880 de cărți. Totuși, eu 

nu pot citi decât în engleză, așa că putem subția această cifră 

întrucâtva. 

La momentul de față, biblioteca de la Congresul ame-

rican are înmagazinate 18 milioane de cărți. Editurile ame-

ricane adaugă în fiecare an la această cifră circa 200.000 de 

titluri. Asta înseamnă că, în acest ritm, 10 milioane de cărți 

noi vor fi adăugate de-a lungul următorilor 50 de ani. Însu-

mează cărțile deja prăfuite și pe cele noi, lucioase, în curs de 

apariție, și vei ajunge la un total de 28 milioane de cărți dis-

ponibile pentru orice cititor de limba engleză în următorii 

50 de ani! Dar tu poți citi doar 2600 – pentru că ești un 

devorator ambițios de cărți. 

Evident, aceste cifre nu sunt științifice, dar ideea mea 

este următoarea: la fiecare carte pe care alegi să o citești, tre-

buie să ignori zece mii de alte cărți, pur și simplu pentru că 

nu ai timp (sau bani) ca să le poți citi pe toate. Lectura căr-

ților te va face foarte conștient de limitările personale.  

Așadar, cum decidem care este acea carte pe care să o 

citim? Sau poate că, mai important, cum stabilim care sunt 

cele zece mii de cărți pe care să le ignorăm? 

Ca în majoritatea domeniilor vieții, succesul depinde 

de planificare. Odată ce vei avea un scop clar pentru care 

citești, acest lucru te va asigura de faptul că puținele cărți pe 
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care le vei alege vor fi cărțile care îți vor aduce, cel mai pro-

babil, cele mai mari beneficii în viață. 

Iar acest lucru ne conduce la sarcina de a determina 

care sunt prioritățile personale în disciplina lecturii. 

CITIREA SCRIPTURII 

În primul capitol, am descoperit că nicio carte nu este 

mai importantă decât Biblia. Ea este Cuvântul divin și in-

spirat al lui Dumnezeu, fiind adevărată și vrednică de crezare 

în tot ceea ce afirmă. În Biblie învățăm adevărurile de bază 

care ne modelează gândirea. Dacă neglijăm Scriptura ca să 

putem citi doar alte cărți, nu doar că ne vom tăia cordonul 

ombilical divin care ne hrănește sufletele, ci ne vom și des-

părți de adevărul care face posibil să beneficiem de pe urma 

lucrurilor adevărate, bune și frumoase din cărțile pe care le 

citim. 

Așadar, putem spune pe bună dreptate că Biblia tre-

buie să capete cea mai înaltă prioritate în practica lecturii 

din viața fiecărui creștin. Noi citim Biblia pentru a cunoaște 

inima Dumnezeului nostru, pentru a înțelege mai bine lu-

crarea Mântuitorului nostru, pentru a găsi hrană spirituală 

pentru sufletele noastre și pentru a descoperi înțelepciunea 

lui Dumnezeu necesară vieților noastre. Scriptura este în 

același timp încântătoare, dulce pentru suflet și mai valo-

roasă decât aurul (Ps. 19:10; 119:103). 
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Pentru a-mi găsi desfătarea în Scriptură, eu citesc Bi-

blia din două unghiuri: pentru detaliile ei și pentru narațiu-

nea ei de ansamblu. Uneori vreau să îmi găsesc desfătarea în 

Biblie citind lent și metodic, studiind și căutând să înțeleg 

fiecare verset, rând pe rând.  

Pentru aceasta, folosesc o Biblie de studiu. Notițele de 

studiu îmi sunt utile când textul devine complicat. Când 

vreau să citesc pentru a descoperi aspecte de detaliu, vreau 

să am la îndemână explicațiile unor comentatori biblici care 

să mă ajute să găsesc răspunsuri la întrebări, atunci când ele 

se ivesc. 

Uneori vreau să îmi găsesc plăcerea în Biblie într-o 

manieră mai largă, citind mai multe capitole la rând. Pentru 

aceasta, folosesc o Biblie de studiu literară, precum cea edi-

tată de Leland Ryken și Philip Ryken (Literary Study Bible: 

ESV). Notițele oferite la fiecare capitol îmi oferă pregătirea 

suficientă așa încât să pot citi rapid capitolele Bibliei fără să 

pierd din vedere firul narativ sau fără a fi nevoie să încetinesc 

ritmul pentru a căuta detaliile. 

Ideea esențială este că nicio carte nu ar trebui să pri-

mească mai multă atenție în viețile noastre decât Scriptura. 

Biblia este cea mai măreață carte și prioritatea noastră cea 

mai înaltă, pentru că ea aprinde în noi lumina și viața spiri-

tuală, ne alimentează cu nădejde și cu har veșnic, și ne hră-

nește cu plăcere și încântare inepuizabile. 
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ORICE ALTCEVA 

Acest  capitol este o privire generală asupra tuturor ti-

purilor de cărți pe care vreau să le citesc. Unde se potrivesc 

în dieta lecturii mele cărțile de teologie, cărțile de afaceri, 

biografiile, poemele și romanele?  

Ca să pot explica, trebuie să devin destul de personal 

și să arăt cum procedez eu. Prioritățile tale de lectură vor fi 

diferite, poate foarte diferite de ale mele. Pe măsură ce voi 

explica felul în care îmi modelez eu prioritățile de lectură, te 

încurajez să îți iei un carnețel și să scrii propriile obiective și 

priorități în acest domeniu. 

Odată ce am pus pe primul loc studiul direct al Cu-

vântului lui Dumnezeu, urmează restul elementelor care for-

mează programul meu de lectură. Eu structurez lecturile 

după următoarele priorități: 

1. Citirea Scripturii 

2. Lectura cu scopul de a-L cunoaște și de a-mi găsi 

desfătarea în Hristos. 

3. Lectura destinată stimulării reflecției spirituale. 

4. Lectura pentru inițierea schimbării la nivel personal.  

5. Lectura destinată perfecționării vocaționale. 

6. Lectura cu scopul de a mă bucura de o povestire 

bună. 

Acum vreau să le explic pe ultimele cinci. 
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CITEȘTE CA SĂ ÎL CUNOȘTI ȘI SĂ ÎȚI GĂSEȘTI 
DESFĂTAREA ÎN HRISTOS 

Cea mai mare secțiune din biblioteca personală, dacă 

este să vorbim tematic, include cărțile legate de Persoana și 

lucrarea lui Hristos. Aceasta constituie a doua cea mai im-

portantă prioritate, imediat după citirea directă a Scripturii. 

Hristos este punctul central al Scripturii, al Cerului și 

Cel care ilustrează gloria lui Dumnezeu. „Ca într-un teatru 

magnific, în crucea lui Hristos este ilustrată înaintea întregii 

lumi bunătatea inestimabilă a lui Dumnezeu”, scria Jean 

Calvin. „Este adevărat, în toate făpturile, mici sau mari, stră-

lucește gloria lui Dumnezeu, dar ea nu a strălucit nicăieri 

mai puternic decât la Cruce”.1 

Dragostea inegalabilă a lui Isus Hristos este centrul 

atenției mele și esența în jurul căreia sunt construite viața, 

educația și biblioteca mea (Efes. 3:14-19).  

„Aproape toți oamenii sunt infectați de boala de a dori 

să obțină o cunoaștere inutilă”, scria Calvin.  

„Este de o mare importanță să ni se spună ce este 

necesar să cunoaștem și la ce anume dorește Domnul 

să ne gândim, lucruri de sus și lucruri de jos, de la 

stânga și de la dreapta, dinaintea și dinapoia noastră. 

 
1 John Calvin, Commentary on the Holy Gospel of Jesus Christ according to John, trans. Wil-
liam Pringle (Edinburgh: Calvin Translation Society; repr., Grand Rapids, MI: Baker, 
2005), 2:73. 
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Dragostea lui Hristos este prezentată ca subiectul 

care ar trebui să preocupe gândurile noastre medita-

tive zi și noapte, și în care să ne cufundăm cu totul”.2 

Eu îmi îmbib sufletul cu regularitate în cărți teolo-

gice solide despre Persoana și lucrarea lui Hristos.3 Îmi îm-

bib mintea în scrierile doctrinare ale câtorva teologi de 

seamă din trecut - Calvin, Martin Luther, Jonathan Ed-

wards, John Owen, Thomas Goodwin, Herman Bavinck și 

Geerhardus Vos. Apoi îmi cufund sufletul în lucrările unor 

autori contemporani precum J. I. Packer, D. A. Carson, 

John Stott, R. C. Sproul, John Piper, Jerry Bridges și C. J. 

Mahaney. Fie că sunt vechi sau noi, eu prețuiesc acele cărți 

care mă ajută să înot adânc în Persoana, lucrarea și dragos-

tea lui Hristos. 

 Cărțile solide teologic despre Hristos sunt esențiale 

pentru suflet, pentru bărbați și femei. Chiar dacă femeile 

cumpără majoritatea cărților lansate de editurile creștine, 

este foarte improbabil ca femeile să lectureze cărți teolo-

gice, scrie autoarea și consiliera Elyse Fitzpatrick.  

 
2 John Calvin, Commentaries on the Epistles of Paul to the Galatians and Philippians, trans. 
William Pringle (Edinburgh: Calvin Translation Society; repr., Grand Rapids, MI: Baker, 
2003), p. 264. 
3 C. S. Lewis scrie următoarele în introducerea la Athanasius, On the Incarnation: The 
Treatise De Incarnatione Verbi Dei (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary, 1996), p. 8: 
„În ce mă privește, eu am tendința de a considera cărțile doctrinare mai de ajutor în devo-
țiune decât pe cele devoționale, și suspectez că aceeași experiență i-ar putea paște pe mulți 
alții. Cred că mulți dintre cei care văd că ‚nimic nu se întâmplă’ atunci când se așază sau 
îngenunchează lângă o carte devoțională, ar descoperi că inima cântă neîndemnată în timp 
ce parcurg o parte dificilă de teologie cu o pipă în dinți și un creion în mână”. 
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În studiul făcut în anul 2003 asupra editurilor creș-

tine, ea scria următoarele: „Multe femei sunt intimidate de 

gândul de a studia ceva care are o natură ,teologică’. Le este 

teamă că se vor plictisi, că vor fi privite ciudat, că devin nea-

tractive față de bărbații lor sau că ar putea manifesta chiar o 

atitudine de dezbinare”.4 Apoi ea le confruntă pe femeile 

mai degrabă înclinate să citească doar romane ca pe o cale 

de a scăpa de dezamăgiri personale, și care citesc astfel de 

cărți „construind castele fanteziste pline de prinți pe cai albi, 

care vin ca să le salveze de viața lor plictisitoare, stresată, 

goală și dezamăgită”. În schimb, ea vine înaintea femeilor cu 

următoarea provocare: „Haideți să fim cunoscute ca o gene-

rație de femei care își găsesc plăcerea în Dumnezeu, care tre-

mură înaintea Lui, care primesc sfaturi de la El, care beau, 

consumă, digeră, își găsesc plăcerea și bucuria absolută în 

Dumnezeu și în adevărul pe care El l-a revelat despre Sine și 

despre noi înșine. Haideți să nu ne mai îngrijorăm că am 

putea să arătăm fie prea deștepte, fie încuiate la minte”.5 

Dacă femeile se dedică lecturii cărților solide de teologie, cu-

noașterea lui Hristos va crește în viețile lor, pentru că „teo-

logia bună are de-a face cu a-L cunoaște îndeaproape pe 

Dumnezeu și pe Fiul Său. Cunoașterea Lui (nu să știm doar 

ceva despre El) hrănește, transformă și înviorează sufletul. 

 
4 Elyse Fitzpatrick, “Publications for Christian Women,” The Journal of Biblical Counseling 
(Spring 2003): p. 60–69. 
5 Ibid. 
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Aceasta este cea mai încântătoare ocupație pe care orice fe-

meie ar putea să o aibă”. 

Lectura destinată cunoașterii și cultivării desfătării în 

Hristos este o preocupare esențială deopotrivă pentru femei 

și pentru bărbați. 

CITEȘTE CA SĂ APRINZI ÎN TINE                                
DISCIPLINA REFLECȚIEI SPIRITUALE 

Cititorii atenți vor observa că editurile creștine con-

temporane se poziționează adesea în favoarea cărților prag-

matice. Dacă vei merge în orice librărie creștină, vei observa 

că există o mulțime de cărți cu titlul „Cum să...”, și ele ca-

pătă multă atenție. Există un loc potrivit pentru a citi cărți 

aplicative, după cum vom vedea în curând. Totuși, mare 

parte a vieții creștine are de-a face cu educarea minții, cu 

aprinderea dorințelor și cu a învăța vocabularul credinței (1 

Cor. 14:20; Rom. 12:2). Acest lucru ne cere să reflectăm 

profund la subiecte precum credința, harul, păcatul, moar-

tea și viața veșnică. 

Literatura creștină care îmi alimentează reflecția spiritu-

ală vine într-o varietate de mărimi, formate și genuri literare. 

Ficțiunea sau beletristica este unul dintre aceste genuri literare. 

De aceea, am mereu la îndemână câțiva romancieri creștini de-

osebiți, precum C. S. Lewis, Flannery O’Connor, Marilynne 

Robinson și Walter Wangerin. Romancierii creștini buni fac 
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legătura între har și viață, și îmi dau posibilitatea să am ine-

vitabil anumite reflecții spirituale.  

Să luăm exemplul romanului Galaad al lui Robinson, 

roman care a câștigat premiul Pulitzer. Peste tot în această 

carte sunt răspândite afirmații care stimulează reflecția spiri-

tuală. Într-un anumit loc, ea scrie despre veșnicie și ce rol va 

juca această viață în cea viitoare: 

Nu pot să cred că, după ce noi toți vom fi schimbați și 

ne vom îmbrăca în neputrezire, vom uita de starea 

noastră fantastică, de oameni muritori și neperma-

nenți, de marele vis strălucitor al procreării și morții 

care înseamnă totul pentru noi. În veșnicie, eu cred că 

această lume va fi Troia și că tot ce s-a petrecut aici va 

constitui epopeea universului, balada care se va cânta 

pe străzile ei. Nu-mi pot imagina vreo realitate care ar 

pune în umbră cu totul aceste lucruri, și cred că evlavia 

îmi interzice să încerc să fac așa ceva.6 

Afirmații care stârnesc la reflecție, ca acestea, sunt lu-

cruri obișnuite în romanele lui Robinson. Citatul de mai sus 

mă face să mă opresc și să meditez asupra importanței veș-

nice a acestei vieți.  

Romancierul rus Fiodor Dostoievski este un alt exem-

plu. Dostoievski a fost un realist care a căutat să privească 

onest în umbrele lumii noastre păcătoase. În mijlocul acestui 

 
6 Marilynne Robinson, Gilead (New York: Picador, 2004), p. 57. 
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întuneric, el a aprins candele ale harului. Din nefericire, căr-

țile lui sunt foarte voluminoase, dar cititorul răbdător va găsi 

în ele un material bogat pentru reflecție spirituală. 

Dar poate că niciun autor creștin nu este mai bun în 

folosirea miturilor și a fanteziei cu scopul stimulării reflecției 

spirituale decât C. S. Lewis. Seria lui de șapte cărți intitulată 

Cronicile din Narnia este o lectură recomandată pentru copii 

și adulți. Seria este plină de imagini alegorice ale Mântuito-

rului nostru și ale jertfei Lui, vorbind în același timp despre 

lupta omului cu păcatul și ispita. Mare parte din simbolismul 

teologic se vede foarte ușor în aceste cărți. 

Biografiile și autobiografiile creștine sunt o altă sursă 

deosebită de reflecție spirituală. Confesiunile lui Augustin 

constituie un exemplu clasic. Augustin reflectă onest la viață 

și Evanghelie, țesând cu grijă limbajul Psalmilor în propria 

experiență de viață. 

Eu consider că reflecția spirituală poate fi stimulată și 

de marile poeme. Biserica a fost binecuvântată cu mulți po-

eți talentați, însă majoritatea sunt neglijați în zilele noastre. 

Eu cred că John Donne este exemplul suprem. Holy Sonnets 

[Sonete Sfinte] sunt bogate, puternice și provocatoare spiri-

tual. Eu studiez și mă gândesc frecvent la aceste poezii. Iată 

patru versuri faimoase dintr-un sonet scris de un om care 

tânjește ca Dumnezeu să-i elibereze dorințele de sub puterea 

păcatului: 
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Bată-mi inima, Dumnezeu Întreit, pentru Tine; 

Mai bate, mai suflă, mai dă lumină și mă-nvie, 

Ca să mă ridic și să stau pe picioare mă zdrobește 

Și-nclină-Ți puterea, rupe, dă, arde și mă înnoiește.7 

Putem auzi în aceste versuri sunetul ciocanului lovind, 

lovind, lovind nicovala atunci când fierarul (Dumnezeul 

Triunic) zdrobește și remodelează metalul (pe noi). Sonetul 

faimos continuă cu alte zece versuri. El pictează o imagine a 

puterii păcatului care ne frânge inimile și a nevoii noastre ca 

harul lui Dumnezeu să ne răscumpere viețile. Un autor re-

zumă acest scurt sonet în felul următor: „Dumnezeul Tri-

unic trebuie să ne zdrobească inimile. El trebuie să ne rupă 

în bucăți și să ne facă din nou. El trebuie să străpungă porțile 

inimilor noastre și să ne fure din mâinile Satanei”.8 Poemul 

este copleșitor. 

Spre deosebire de orice alt gen literar, poezia poate să 

ne stârnească rapid inimile la reflecție spirituală, așa că nu 

trebuie să ne surprindă că Dumnezeu a inclus atât de multă 

poezie în Biblie. Alături de regele David, unii dintre poeții 

mei favoriți din istoria bisericii sunt John Donne, George 

Herbert, Anne Bradstreet, T. S. Eliot, Isaac Watts și Geof-

frey Chaucer. Pe noptiera mea am permanent o colecție a 

 
7 Gary A. Stringer, ed., The Variorum Edition of the Poetry of John Donne, vol. 7, Part 1: 
The Holy Sonnets (Bloomington, IN: Indiana University, 2005), p. 25. Acest citat a fost 
ușor actualizat. 
8 Gene Edward Veith, Reading between the Lines: A Christian Guide to Literature (Whea-
ton, IL: Crossway, 1990), p. 162. 
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celor mai bune poezii creștine, intitulată A Sacrifice of Praise 

[O jertfă de laudă], colecție realizată de James Trott. 

Așadar, eu citesc cărți pentru a fi stimulat spiritual. 

Pentru mine, acest lucru se petrece folosind o mulțime de 

genuri literare. Opțiunile mele sunt bogate. 

CITEȘTE CA SĂ INIȚIEZI SCHIMBAREA ÎN TINE 

În această categorie, eu cobor în tranșeele noroioase 

ale vieții. Acestea sunt cărți pentru bătălie, bine ascuțite pen-

tru lepădarea păcatului și pentru îmbrăcarea mea în nepri-

hănire. Aceste cărți mă ajută să confrunt și să înving păcatul 

și necredința din viața mea. Ele mă ajută să Îl onorez pe 

Dumnezeu în rolul meu ca soț și părinte. Ele mă ajută să mă 

concentrez pe creșterea spirituală într-o modalitate strate-

gică, susținută și personală. 

Cunoașterea noastră crescândă a lui Dumnezeu tre-

buie să ne conducă la o creștere în asemănare cu Hristos 

(2 Petru 1:5-8). Totuși, de multe ori, noi nu ne rezervăm 

timp ca să ne plănuim creșterea spirituală. Atunci când ne 

gândim atent la sfințirea noastră, stabilindu-ne obiective 

și căutând permanent schimbarea vieții, acest lucru devine 

o dovadă a maturității spirituale. Această categorie de lec-

turi mă forțează să mă gândesc pro-activ la creșterea spi-

rituală personală și să văd care sunt domeniile din viața 

mea către care trebuie să îmi concentrez atenția. Cărțile 
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atent selectate mă vor ajuta să stabilesc ritmul schimbării 

concentrate și pe termen lung. 

În ultimii 10 ani am constatat că avem o abundență 

de cărți deosebite care pot să intre în această categorie. Bise-

rica este binecuvântată cu o bogăție de cărți pe tema căsni-

ciei, a creșterii copiilor, a relațiilor intime, a depresiei, ne-

mulțumirii, stresului, anxietății, fricii, mâniei și a multor 

alte aspecte ale vieților noastre. Dar eu beneficiez adesea din 

recitirea unora dintre cele mai utile titluri. Ca părinte, eu 

îmi găsesc mult ajutor în cartea Shepherding a Child’s Heart 

[Păstorind o inimă de copil] a lui Tedd Tripp. De asemenea, 

pot reciti cu mare folos cartea Running Scared: Fear, Worry, 

and the God of Rest [Fugind speriat: frica, îngrijorarea și 

Dumnezeul odihnei] de Ed Welch. De asemenea, voi citi 

aproape orice este publicat de consilierii biblici David Pow-

lison și Paul David Tripp. 

 Felul în care fiecare autor abordează aceste subiecte 

poate fi înțelept și informat biblic – sau nu. Ca urmare a pe-

ricolelor spirituale legate de aceste cărți practice, cititorii ar 

trebui să le aleagă cu foarte mare atenție. Am văzut felul în 

care cărți atent alese au ajuns să transforme căsnicii, să elibe-

reze păcătoși și să înveselească oameni foarte triști. Am văzut 

felul în care cărți neatent alese au hrănit îndoiala în anumiți 

oameni, au îngropat suflete în legalism și au aprins auto-ne-

prihănirea în anumite inimi. Recomandările specifice sunt 
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descoperite adesea cel mai bine sub călăuzirea unui păstor 

înțelept, care citește bine, și care te cunoaște bine. 

CITEȘTE PENTRU A-ȚI DEZVOLTA                                
ABILITĂȚILE VOCAȚIONALE 

Creștinii sunt chemați să lucreze ca și cum șeful lor 

este Domnul însuși (Col. 3:23), sensul fiind că suntem che-

mați să căutăm excelența vocațională. Iar a lucra cu îndemâ-

nare necesită să ne străduim înțelept și bine gândit. Eu în-

sumi am beneficiat de pe urma unor cărți atent alese, care 

m-au ajutat să fiu mai bun în meseria mea.  

Cu scopul ilustrării acestui aspect din viața mea, voi 

discuta mai în detaliu despre motivațiile pentru lectură. 

Eu citesc pentru a căpăta viziune. Am descoperit că vi-

ața mea vocațională ajunge să rătăcească, așa că am nevoie 

frecvent să mă întorc la câteva priorități fundamentale. O 

carte care mă ajută să mă concentrez și să îmi identific prio-

ritățile este Good to Great [De la bun la foarte bun] de Jim 

Collins. Ideea lui este simplă: dorința de a fi buni la toate ne 

împiedică să fim foarte buni într-un singur lucru. Aceasta 

este o carte excelentă, pe care o recitesc anual. Ea aduce cla-

ritate și concentrare în principalele priorități personale în 

meseria mea. 

Eu citesc pentru a descoperi și folosi acele puncte tari pe 

care Dumnezeu mi le-a dat. Eu prețuiesc mult cărțile care mă 
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ajută să îmi descopăr abilitățile. Am citit recent cartea Stren-

gths Finder 2.0 [Cum să-ți găsești atu-urile 2.0] de Tom 

Rath. Ea mi-a dat o viziune pentru a-mi restructura anumite 

sarcini la muncă, m-a învățat cum să refuz câteva sarcini pe 

care nu mă pricep să le îndeplinesc, cum să mă bazez pe alții 

să mă ajute în aspectele în care sunt slab, și cum să accept 

sarcini care sunt mai potrivite abilităților mele. Descoperirea 

punctelor tari o aduce întotdeauna cu ea și pe cea a slăbiciu-

nilor, lucru care îmi crește smerenia în viață și mă ajută să 

apreciez rolurile de susținere ale altora din jurul meu. 

Eu citesc pentru a comunica într-un fel clar. Succesul 

meu la serviciu este strâns legat de abilitatea mea de a co-

munica într-un fel clar. Totuși, eu sunt mereu chinuit de 

felul meu vag de a mă exprima.  

Cartea Made to Stick: Why Some Ideas Survive and 

Others Die [Făcut să reziste: de ce unele idei supraviețuiesc, 

iar altele mor] de Chip și Dan Heath m-a ajutat să îmi îm-

bunătățesc abilitățile de scriere și să comunic idei cu o acu-

itate crescută. 

Eu citesc pentru a fi organizat. Nicio carte nu este mai 

bună în a mă ajuta să îmi organizez proiectele și căsuța de 

email cum este cartea Getting Things Done [Sfârșește ce ai de 

făcut] de David Allen. Dacă biroul și căsuța de email sunt 

mereu curate, este pentru că această carte m-a învățat cum 

să-mi gestionez sarcinile și proiectele. 
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Eu citesc ca să-mi îmbunătățesc abilitatea de luare a de-

ciziilor și de a rezolva probleme. Eu gândesc vizual, iar cartea 

The Back of the Napkin [Pe dosul șervețelului] de Dan Roam 

m-a ajutat să învăț să folosesc graficele ca să rezolv probleme 

și să dezvolt un flux clar a ceea ce am de făcut. Ori de câte 

ori o sarcină face necesară o tablă și o schemă logică, eu des-

chid această carte. 

Acestea sunt câteva dintre cărțile pe care le-am citit în 

decursul ultimelor 18 luni. De multe ori, primul meu con-

tact cu aceste cărți s-a petrecut la o librărie din localitate, dar 

am fost atras de ele pentru că păstrez în minte o categorie de 

cărți care mă menține alert față de cărțile noi care mă pot 

ajuta să excelez vocațional.  

Despre lectura cărților de afaceri 

Vreau să îți ofer acum patru lucruri la care să te gân-

dești când vine vorba de folosirea cărților seculare.  

În primul rând, cărțile pe care le citești pentru excelarea 

în vocația ta pot arăta foarte diferit de lista mea de lecturi. Eu 

cercetez și scriu. Poate că tu ești designer interior, artist, mu-

zician, bucătar, contractor sau contabil (iar dacă ești mamă, 

poți fi toate acestea!). Toate aceste domenii își vor avea pro-

priile liste de cărți vocaționale care te vor ajuta să crești. 

În al doilea rând, ca în cazul oricărei cărți, o gândire 

creștină solidă este esențială când citești cărți de acest fel. 
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Păcate precum lăcomia, mândria, lauda de sine și promova-

rea de sine ies la iveală adeseori în ele. Poate că, fără să îți dai 

seama, multe cărți de felul acesta încurajează dezvoltarea vo-

cațională centrată în eu. O gândire profund biblică ne va 

reaminti că motivațiile noastre ocupaționale ar trebui să de-

curgă dintr-o dorință de a-L onora pe Dumnezeu și de a-i 

iubi și sluji pe alții. 

În al treilea rând, păstorii n-ar trebui să folosească ni-

ciodată cărți de afaceri ca pe un substitut al Scripturii în în-

țelegerea rolului lor de păstori. Cărțile vocaționale și de afa-

ceri sunt folosite nepotrivit de acel păstor care neglijează 

Scriptura, dar adoptă cele mai noi principii de afaceri. Biblia 

este „cartea de afaceri” a „afacerii” păstorului - păstorirea. 

În final, următoarea carte de succes de acest fel deja 

iese din tiparniță chiar acum, în timp ce tu citești această 

frază. Un guru în leadership sau marketing deja și-a pudrat 

fața pentru o fotografie care va deveni imaginea de pe co-

perta unei noi cărți care promite să îți transforme viața și 

slujba.  

Știu cât de ușor este să ajungi atras să cumperi cele 

mai noi cărți pentru că ele promit succesul. O vânătoare 

perpetuă de felul acesta te va epuiza (și falimenta). Mai bine 

este să găsești cele mai bune cărți, chiar cărți mai vechi, care 

și-au dovedit valoarea, și să le citești cu o inimă care dis-

cerne. Dar citește-le. Eu cred că unele cărți necreștine pot fi 
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mijloace prin care harul lucrează atunci când noi căutăm să 

excelăm vocațional spre slava lui Dumnezeu. 

CITEȘTE CA SĂ TE BUCURI                                        
DE O POVESTIRE BUNĂ 

Ultima mea prioritate acoperă un domeniu larg și in-

clude toate cărțile pe care le citesc pentru relaxare: literatură 

necreștină, romane, biografii și cărți de umor.  

Într-un sens, aceste lecturi au rolul de a ne face să eva-

dăm un pic din realitate, dar nu promovez escapismul. Eu nu 

folosesc lectura ca să evit realitatea, dar citesc pentru a evada 

temporar într-o altă lume. C. S. Lewis scria: „Este clar că 

există un sens în care orice fel de lectură este o evadare. Ea 

implică o transportare temporară a minții din contextul real 

al lucrurilor în cel imaginar. Acest lucru are loc când ne ci-

tim Biblia sau cărțile de istorie, și la fel când citim ficțiune. 

Toate aceste evadări au loc din același lucru – realitatea ime-

diată, concretă. Chestiunea importantă este unde evadăm”.9 

Creștinii n-ar trebui să roșească atunci când citesc 

pentru plăcere, pentru a evada sau „pentru simpla relaxare”. 

Dacă aceasta nu este o formă de escapism – și presupunând 

că acele cărți nu glorifică păcatul – practica este plăcută și Îl 

onorează pe Dumnezeu.  

 
9 C. S. Lewis, An Experiment in Criticism (Cambridge: Cambridge University, 1961), p. 
68. 
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Este adevărat, mulți creștini din zilele noastre își mă-

soară succesul în lecturi printr-un simplu etalon utilitarist, fie 

prin câte pagini de cărți pot să parcurgă, fie prin cantitatea de 

informații la care se expun în tot acest proces. Mult prea ade-

sea, noi eșuăm să citim pur și simplu de plăcere. În cartea lui 

pe tema plăcerii lecturii, Alan Jacobs scrie: „Oameni buni, nu 

transformați lectura într-un echivalent intelectual al consu-

mului de verdețuri organice sau (sucind un pic metafora) într-

o întâlnire înfricoșător de disciplinată cu un antrenor eliptic 

al minții, în care numărați cuvintele sau paginile în felul în 

care oamenii se uită la registrul în care au scris ‚caloriile arse’ 

– un exercițiu asiduu și copleșitor care vă permite să priviți 

înapoi către cucerirea unui teritoriu cu o satisfacție macabră. 

Cât de deprimant. Așa ceva nu este deloc lectură”.10 Nu este. 

Sau, cum scria James Sire în cartea lui, How to Read Slowly 

[Cum să citești lent], „lectura doar pentru informare este, 

spus pe șleau, o prostituție a artei lecturii”.11  

Mie mi se pare că, dacă vrei să provoci scriitorii să az-

vârle câteva exprimări metaforice, doar trebuie să sugerezi că 

lectura nu este de niciun folos dacă nu este utilitaristă. 

Lectura de plăcere nu înseamnă că nu putem fi educați 

în același timp. Robert Frost spunea cândva că un poem bun 

 
10 Alan Jacobs, The Pleasures of Reading in an Age of Distraction (Cambridge: Oxford Uni-
versity Press, 2011), p. 17. 
11 James W. Sire, How to Read Slowly: Reading for Comprehension (Wheaton, IL: Shaw, 
1989), p. 157. 
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începe prin a-l delecta pe cititor și sfârșește prin a-i da înțe-

lepciune și claritate în viață.12 Da, bine spus. În introducerea 

la o colecție a operelor lui Shakespeare, Samuel Johnson scria 

în aceeași notă: „Țelul poeziei este să învețe prin plăcere”.13 

Literatura bună îl învață și îl încântă pe cititor în același timp, 

pentru că acei cititori serioși „pun laolaltă ceea ce n-ar trebui 

despărțit niciodată – entuziasmul și cunoașterea, bucuria și 

adevărul, emoția și valoarea”.14 

Astfel, eu citesc uneori doar pentru plăcere, dar nu este 

o plăcere ușoară. Explicând ce îi motivează pe oameni să ci-

tească opere literare voluminoase, clasice, Harold Bloom scria: 

Noi citim profund dintr-o varietate de motive, majori-

tatea familiare: pentru că nu cunoaștem suficient de pro-

fund oamenii și vrem să ne cunoaștem mai bine chiar pe 

noi înșine; pentru că avem nevoie de cunoaștere, nu doar 

a noastră și a altora, ci și a felului cum sunt lucrurile. 

Totuși, cea mai puternică și mai autentică motivație a 

lecturii profunde... este căutarea plăcerii dificile.15 

Lectura este o plăcere dificilă pentru că ea necesită dis-

ciplină, sârguință și focalizare. Dar, ca în orice plăcere, ea 

trebuie să fie o plăcere spre gloria lui Dumnezeu. 

 
12 Robert Frost, The Robert Frost Reader: Poetry and Prose, ed. Edward Connery Lathem 
and Lawrance Thompson (New York: Henry Holt, 2002), p. 440. 
13 The Works of Shakespeare (London: Isaac, Tuckey, and Co., 1836), viii, Google books, 
http://bit.ly/lit001. 
14 Sire, How to Read Slowly, p. 158. 
15 Harold Bloom, How to Read and Why (New York: Scribner, 2000), p. 29. 
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Importanța ca orice creștin să citească pentru a se des-

făta în ceea ce este frumos este o temă pe care C. S. Lewis o 

surprinde bine în lucrarea sa clasică, The Screwtape Letters 

[Scrisorile lui Zgândărilă], o carte conținând scrisorile fictive 

scrise de un diavol experimentat (Zgândărilă) către nepotul și 

protejatul lui (Sfredelin). Cartea are în esență de-a face cu fe-

lul în care să îl înșele pe un tânăr („pacientul”), iar Zgândărilă 

vrea să se asigure că acesta nu va asculta de planurile „Vrăjma-

șului” lor (Dumnezeu). Cartea este bogată în artificii literare 

și în înțelepciune spirituală. Eu o recomand foarte mult.  

La un anumit punct în carte, Zgândărilă îl mustră pe 

tânărul diavol pentru că îi permisese „pacientului” său să ci-

tească o carte doar pentru plăcerea lecturii. Zgândărilă își 

mustră tânărul protejat pentru greșeala lui dezastruoasă având 

în vedere scopul lor: „i-ai dat voie pacientului să citească o 

carte de care s-a bucurat cu adevărat, pentru că s-a bucurat de 

ea, dar nu trebuia să-l lași să facă remarci istețe despre ea îna-

intea noilor lui prieteni”.16 Prin această remarcă, Lewis do-

rește ca noi, cititorii, să vedem beneficiul spiritual de a ne des-

făta în cărțile frumoase estetic. Aceasta este o lecție bună pen-

tru mine. N-ar trebui să citesc doar pentru că am o carte de 

scris, o cercetare de făcut, un prieten de impresionat, un nou 

articol de scris pe blog sau o problemă de rezolvat. Există ceva 

de valoare când creștinii citesc doar pentru plăcere.  

 
16 C. S. Lewis, The Screwtape Letters (New York: HarperCollins, 2001), p. 64. 
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Cu aceasta în minte, mai jos voi enumera câteva cate-

gorii de cărți pe care eu le citesc pentru relaxare sau plăcere. 

Lectura cărților comice. Când vreau să mă bucur de da-

rul râsului pe care ni l-a dat Dumnezeu, mă îndrept către 

umoristul englez P. G. Wodehouse. Nicio carte nu mă face 

să zgudui de râs scaunul pe care stau cum o face colecția lui, 

intitulată simplu The Best of Wodehouse [Cele mai bune po-

vești ale lui Wodehouse].  

Lectura basmelor și a operelor epice. Eu mă bucur să ci-

tesc poemele epice antice. Traducerea modernă făcută de 

Robert Fagle la Odiseea și Iliada lui Homer și traducerea lui 

Seamus Heaney la Beowulf sunt trei opere pe care le citesc 

cu plăcere. Desigur, cea mai mare lucrare epică modernă este 

Stăpânul Inelelor de J. R. R. Tolkien. Dacă mi-ar permite 

timpul, aș călători în fiecare an prin Pământul de Mijloc. 

Evadarea în acest tărâm străin nu este o evadare în irealitate, 

ci este foarte des o evadare într-o versiune mai contondentă 

a realității. Cititorul creștin înarmat cu răbdare va observa 

multele teme teologice și etice care apar pe măsura parcur-

gerii cărții (teme bine surprinse în lucrarea lui Peter Kreeft, 

The Philosophy of Tolkien: The Worldview Behind The Lord 

of the Rings [Filozofia lui Tolkien: gândirea din spatele cărții 

Stăpânul Inelelor]). Eu citesc Stăpânul Inelelor în primul 

rând pentru relaxare, dar am observat că șirul învățăturilor 

survine imediat după plăcerea lecturii. 
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Lectura romanelor contemporane. Am citit recent ro-

manul The Road [Drumul] al lui Cormac McCarthy. Acesta 

este un roman întunecat, dar te stârnește la foarte multe gân-

duri. Cartea ilustrează dragostea dintre tată și fiu pusă în 

contrast cu lumea crudă și rea. În drumurile mele frecvente 

la librărie, aș putea spune că, în general, operele de ficțiune 

necreștină contemporană de bună calitate sunt rare. McCar-

thy este o astfel de excepție.  

Lectura noilor biografii. Anul trecut am citit A. Lincoln 

de Ronald C. White și Evening in the Palace of Reason [Seara 

în palatul rațiunii] de James Gaines. Biografia lui Gaines 

vorbește despre tânărul și îndrăznețul raționalist Frederick 

cel Mare, pus în contrast cu bătrânul și credinciosul Johann 

Sebastian Bach. Aceasta este una dintre lecturile mele favo-

rite de anul trecut. Biografiile bine articulate sunt deopotrivă 

instructive și aducătoare de satisfacție. 

Lectura romanelor istorice. Eu mă bucur de lucrările 

romancierilor care tratează cu atenție realitățile istorice. 

Acești romancieri istorici pot să îi dea viață istoriei printr-

o exprimare beletristică. Anul trecut am citit A Voice in the 

Wind [Un glas în vânt] de Francine Rivers, o carte care 

prezintă credința creștină în lumea primului secol dominat 

de greci și romani, și Killer Angels [Îngeri ucigași] de Mi-

chael Shaara, un roman istoric despre bătălia de la Gettys-

burg, din timpul Războiului Civil. Acest gen de lecturi a 
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devenit unul dintre cele favorite când citesc ceva seara pen-

tru a mă relaxa.  

Trebuie să spun cu toată onestitatea că mi-a luat mulți 

ani să mă desfăt pur și simplu în cărți frumoase. Acum, ele 

îmi dau relaxare, plăcere și o armă încântătoare cu care să îl 

resping pe diavolul. 

BENEFICIILE PRIORITĂȚILOR 

Acum, după ce am analizat o varietate de priorități în 

lectură, iată pe scurt câteva motive pentru care ele sunt esen-

țiale: 

 Prioritățile mele îmi păstrez biblioteca focalizată 

pe lucrurile cele mai importante. O mare parte a 

bibliotecii mele este construită în jurul Persoanei 

și lucrării lui Hristos. Acest lucru nu se petrece 

accidental. Analiza acestei liste de priorități de 

lectură îmi reamintește care sunt lucrurile de im-

portanță maximă. De ce? Pentru că este foarte 

ușor să uit acest lucru. 

 Prioritățile mele îmi oferă o schemă cuprinzătoare 

pentru întreaga dietă de lectură. Dieta mea de lec-

turi cuprinde de la Biblie la cărți profesionale și 

ajunge la Stăpânul Inelelor. Eu cred că am ne-

voie de o imagine de ansamblu asupra a tot ceea 

ce citesc, pentru că am un timp limitat pe care îl 
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pot dedica lecturii, și trebuie să îl administrez 

bine. Aceste priorități mă ajută să îmi echilibrez 

calendarul de lecturi. 

 Prioritățile mele mă ajută să văd care este valoarea 

unei cărți. Prioritățile mele pun cel mai mare preț 

pe cele mai rare cărți (precum cărțile sănătoase te-

ologic despre Persoana și lucrarea lui Hristos) și 

să le acord cea mai mică importanță celor mai 

abundente scrieri de pe piață (precum beletristica 

seculară care se vinde peste tot). Acest lucru mă 

împiedică să îi permit abundenței de literatură 

dintr-o anume categorie să pună stăpânire pe di-

eta mea de lecturi. Existența acestor priorități se 

dovedește un lucru valoros atunci când calc pra-

gul librăriei. 

 Prioritățile mele mă ajută să deosebesc care sunt 

lucrurile pentru care autorii sunt valoroși pe o anu-

mită temă. Mulți dintre cei mai deosebiți autori 

au scris o gamă variată de cărți. Mă gândesc la 

unul dinte scriitorii mei favoriți. Deși ar fi con-

siderat scriitor creștin, felul cum el înțelege bise-

rica și mântuirea diferă destul de mult de teologia 

mea, dar este foarte bun în explicarea multor alte 

teme spirituale din literatură decât alți autori creș-

tini. Același autor este de asemenea excepțional 
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când explică lucruri elementare de logică. Unele 

dintre argumentele lui de bază în apărarea crești-

nismului sunt foarte bune. Așadar, cărțile acestui 

autor diferă în valoare în funcție de categoria de 

cărți în care se încadrează fiecare. Ca să putem de-

veni cititori cu un bun discernământ, avem ne-

voie să determinăm care sunt autorii de încredere 

pentru fiecare categorie de cărți. Un autor util 

într-o categorie poate fi foarte dăunător în alta. 

 Prioritățile mele mă ajută să echilibrez proporțiile 

când perioadele vieții se schimbă. În anumite pe-

rioade ale vieții am avut mai mult timp să citesc 

decât în altele. Această listă de priorități menține 

o proporție consecventă în dieta lecturilor mele, 

indiferent de perioada vieții prin care trec. Poate 

că săptămâna asta am la dispoziție pentru lectură 

doar patru ore, în timp ce săptămâna viitoare voi 

avea zece ore. Indiferent dacă timpul alocat lec-

turii variază, prioritățile mele de lectură rămân 

neschimbate. 

 Prioritățile mele mă ajută să determin când să 

pun înapoi pe raft o carte pe care n-am încheiat 

să o citesc. Dacă aleg să citesc o carte pentru a 

reflecta spiritual, dar după 70 de pagini nu des-

copăr nimic la care să merite să mă gândesc, mă 
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voi îndrepta către o altă carte. Aceste categorii 

îmi permit să fiu nerăbdător într-un fel strategic 

cu cărțile mediocre și îmi permit să decid când o 

carte eșuează să contribuie la atingerea obiecti-

velor pe care le am în vedere pentru viața mea. 

A VENIT RÂNDUL TĂU 

Acum a venit rândul tău să îți alcătuiești propria listă 

de priorități în lectură.  

Mai întâi, privește la cărțile pe care le-ai citit de-a lun-

gul ultimelor 24 de luni și care ți-au folosit în viață. Împarte 

aceste cărți în categorii. În al doilea rând, include între ele 

orice categorie din care încă nu citești, dar pe care ți-ar plă-

cea să o adaugi, poate ceva din cele menționate în acest ca-

pitol. Ar trebui să ai deja o listă de două până la cinci cate-

gorii. Începe de la lucruri mici și fii realist. În al treilea rând, 

începe alegând cărți pe baza priorităților de lectură pe care 

ți le-ai stabilit.  

Investește-ți timpul de care ai nevoie pentru a-ți defini 

un scop pentru care vrei să citești cărți. Odată ce ai un răs-

puns la această întrebare, ți se va părea mult mai ușor să îți 

alegi următoarea carte dintre cele 28 de milioane de opțiuni 

atractive. 
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8 
CUM SĂ CITEȘTI O CARTE 

20 de sfaturi pentru lectura                                                    

cărților de non-ficțiune 

 

Este o minune să înveți să citești. La vremea prunciei, 

mințile noastre încep să recunoască forme pe o pagină, apoi 

literele din alfabet. Mai târziu, acele litere devin sunete, su-

netele devin cuvinte, iar cuvintele devin concepte, totul pen-

tru că am fost înzestrați cu niște creiere care pot recunoaște 

literele. Astăzi, mulți dintre noi putem să trecem instinctual 

peste sute de astfel de litere într-un minut de lectură. Ceva 

miraculos! Dar, indiferent cât de bine citim, putem să ne 

îmbunătățim constant această abilitate. 

În acest capitol, voi discuta 20 de sugestii care m-

au ajutat să citesc cărți de non-ficțiune. Mă îndoiesc că 

vreuna dintre acestea este originală. Pe multe le-am învă-

țat din cartea lui Mortimer Adler, un manual consacrat 

deja de 70 de ani, intitulată How to Read a Book [Cum să 

citești o carte]. Adler se uită la creșterea constantă a nu-

mărului de cititori, de la cei care au nevoie de biciclete cu 
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roți de sprijin până la cititorii maturi care parcurg cu în-

credere cărți complexe. 

De-a lungul anilor, am modificat sfaturile înțelepte ale 

lui Adler ca să le potrivesc obiceiurilor mele de lectură, și te 

invit să faci același lucru cu informațiile din acest capitol. 

Citește sfaturile mele, preia din ele ce ți se pare util, și 

schimbă-le ca să se potrivească nevoilor tale.  

CITIREA RAPIDĂ 

Mulți cititori maturi se vor simți tot mai confortabil 

cu o gamă largă de viteze de lectură: de la o parcurgere rapidă 

a textului, la un studiu apropiat al unui text și până la me-

ditarea profundă pe marginea lui. Pe de o parte, asta presu-

pune educarea creierelor noastre să citească mai repede. 

Această îndemânare nu este ceva complex, și sigur nu ai ne-

voie de un DVD cu lecții care să te învețe cum să citești mai 

repede, pe care să plătești 29.99 dolari.  

O modalitate simplă de a citi mai repede presupune 

să urmărești cu degetul arătător textul pe care îl citești, cres-

când viteza acestuia pe pagină până ce ochii ți se vor mișca 

mai rapid decât este normal. Cu alte cuvinte, îți folosești de-

getul ca pe un iepure care aleargă rapid înaintea unui câine 

de vânătoare ce sprintează după el. Continuă să crești viteza 

degetului până ce începi să citești mai confortabil la acea vi-

teză. La început, această tactică poate părea ciudată dar, în 
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timp, viteza de lectură mai mare ți se va părea mai ușor de 

atins. 

Ca urmare a diferitelor viteze de înțelegere, nu toți ci-

titorii vor fi în măsură să citească mai repede. Asta nu este o 

problemă, pentru că o mulțime de cărți n-ar trebui citite re-

pede. Dar dacă poți învăța să citești mai repede, fă acest lucru. 

CITIREA LENTĂ 

De cealaltă parte a spectrului, cititorii maturi trebuie 

de asemenea să se obișnuiască să citească lent. Lectura cărți-

lor nu este ceva care să semene cu un foc de paie. Uneori, 

cea mai bună modalitate de a citi o carte este să reduci viteza 

și să o citești lent și meditativ. În această situație, ai grijă ca 

nu cumva nerăbdarea să își ridice capul ei urât, să te facă să 

te simți vinovat că nu citești mai repede, și să elimine bucu-

ria din practica lecturii tale. De multe ori, frustrarea noastră 

legată de lectura lentă pornește dintr-o atitudine greșită – 

pentru că privim cărțile ca pe o sarcină de îndeplinit, nu ca 

pe o plăcere dificilă de care să ne bucurăm.  

În special în perioada de început, lectura poate fi du-

reroasă. A învăța să citești nu este totuna cu a învăța să 

mergi. Ea se aseamănă mai degrabă cu a învăța să cânți la 

pian. Nu este ceva ce ne vine natural. 

De aceea, nu renunța prea ușor la o carte care îți cere 

să citești lent. Uneori, cele mai bune cărți ne cer răbdare. Fii 
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mulțumit cu ritmul lent, chiar dacă este un ritm mult mai 

lent decât al prietenilor tăi. 

INSTALEAZĂ UN SCHIMBĂTOR DE VITEZE 

Cititorii maturi știu când să citească repede și când să 

citească lent. Lectura este ca atunci când conduci un camion 

pe drumuri de munte (am făcut acest lucru). Există mo-

mente când urci cu viteză mică și momente când o iei la vale 

și crești viteza. Fiecare carte își are propriul teren. Viteza de 

citire se va schimba pe măsură ce avansăm într-o carte, pen-

tru că anumite părți din cărți pot să fie ca urcușuri, iar altele 

ca niște coborâșuri. În timp, vei începe să simți terenul unei 

cărți și vei învăța cum să folosești diferitele viteze. Doar tre-

buie să fii atent la faptul că terenul se poate schimba. Anu-

mite părți ale unei cărți pot fi citite mai rapid decât altele. 

Cititorul atent poate să își dea seama de terenul pe care se 

află și să schimbe viteza ca răspuns la acest lucru. 

ANTICIPEAZĂ 

Înainte de a începe o carte, stabilește scopul lecturii 

ei pentru viața ta. De ce citești această carte? Ce o face să fie 

mai bună decât celelalte zece mii pe care le-ai ignorat? Face 

ea parte din dieta ta spirituală, țintește schimbarea perso-

nală sau o citești doar pentru relaxare? Stabilirea clară a pri-

orităților lecturii personale este un element critic (v. cap. 

7).  
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Odată ce prioritățile de lectură sunt clare, este mo-

mentul să îți pui întrebări specifice. Eu îi încurajez pe cititori 

să scrie 5 până la 10 întrebări specifice la care și-ar dori ca 

autorul să răspundă în carte.  

Punând acele întrebări în fața unei cărți înainte de a 

începe să o citești, stabilești un fundament obiectiv pentru 

motivația citirii cărții respective. Pe măsură ce o vei citi, 

acele întrebări îți vor ușura sarcina de a observa dacă acea 

carte își atinge scopul. 

IDENTIFICĂ ORBITA AUTORULUI 

Care este direcția în care vrei ca autorul să te îndrepte? 

Vrei să te atragă în carte, asemenea forței centripete? Sau vrei 

ca autorul să te împingă în afara cărții, ca o forță centrifugă? 

De exemplu, dacă citești o carte pur și simplu ca să admiri 

frumusețea ei literară, vei dori ca autorul să te tragă înspre 

carte, să-ți atragă mintea și inima cu imaginile ei bogate. Pe 

de altă parte, dacă citești acea carte cu scopul schimbării per-

sonale imediate, vei dori ca autorul să te împingă în afara 

cărții, așa încât să te dezlipești de carte și să preiei ideile ei în 

meditație personală, aplicându-le în viață. Forța unei cărți 

este demonstrată prin cât de bine este mișcat cititorul pe ruta 

intenționată. 

Este important să observăm direcția în care dorim să 

ne deplasăm. Cărțile care au de-a face cu profesia mea sunt 
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întotdeauna centrifugale, împingându-mă departe de ele, 

către reflecție personală. Cărțile din lectura de plăcere sunt 

adesea centripete, atrăgându-mă înspre ele, în căutarea plă-

cerii literare. Cunoașterea acestei diferențe va modela felul 

în care citești cărțile și felul cum vei răspunde la ele. 

FĂ O VERIFICARE DE FOND 

 Înainte de a citi o carte, eu fac o scurtă căutare online 

pentru a citi recenziile altora, rezumate ale cărții, recoman-

dări date de alții, și pentru a verifica dacă există orice lucru 

deosebit publicat despre acea carte. 

Această etapă mă și obișnuiește cu autorii pe care îi 

citesc. Cine sunt? Unde lucrează? Ce perspective reprezintă? 

Această etapă critică mă ajută să mă pregătesc pentru ceea ce 

urmează să citesc, și mă poate face alert față de motivațiile 

autorului. Această verificare de fond poate să îmi ia doar câ-

teva minute, dar timpul este bine investit. 

IA UN CREION 

Eu țin un creion după ureche când citesc, pentru că 

m-am ocupat de tâmplărie înainte de a deveni cititor, și 

acolo își țin creioanele toți tâmplarii buni. Dar am descope-

rit că acest obicei este util și când citesc. La fel cum obișnu-

iam să iau un creion înainte de a pleca la un loc de muncă, 

acum iau un creion înainte de a mă îndrepta către fotoliul 

unde citesc. În capitolul 12 voi explica mai mult din ceea ce 
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fac cu acel creion, dar pentru moment menționez acest lucru 

pentru că face parte dintr-o bună pregătire și mă fac să fiu 

expectativ. Fără un creion în mână, pot uita de gândurile 

care îmi trec prin minte în timp ce citesc. Ca un obicei, eu 

iau un creion în mână înainte de a lua o carte de pe raftul 

bibliotecii. 

SCANEAZĂ ÎNCET CARTEA 

Este momentul să deschid pentru prima dată coperta 

cărții și să îi simt mirosul, sau acel miros de bibliotecă veche 

– ori, presupun, mirosul cald, dar fără aromă, al pixelilor de 

pe dispozitivul favorit de citire a cărților electronice. Înainte 

de a începe să citesc prima pagină a unei cărți, eu investesc 

30 până la 60 de minute punând niște întrebări structurale 

generale. Adler scria: „Fiecare carte are un schelet ascuns în-

tre coperți”.1 Astfel, eu încerc să o scanez căutând acea struc-

tură scheletică. 

Mai întâi studiez cuprinsul, observând felul în care capi-

tolele construiesc tema zidind unul pe celălalt. Apoi scanez cartea 

și principalele ei titluri. În al treilea rând, citesc rezumatele capi-

tolelor și chiar capitolul de final. Orice lucru care mi se pare a fi 

un rezumat al cărții ajunge să fie citit primul. (Fac aici o mărtu-

risire: în mod obișnuit, eu citesc ultima pagină înainte de a o citi 

pe prima.) Apoi încep lectura cărții plecând de la introducere. 

 
1 Mortimer Adler, How to Read a Book (New York: Toushstone, 1972), p. 75. 
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Cititorii sunt tentați să treacă imediat la primele pa-

gini, pentru că ai nevoie de ceva răbdare să scanezi o carte. 

Timpul petrecut în inspectarea lentă a unei cărți este totuși 

o investiție care te răsplătește. Acest pas m-a protejat de iro-

sirea timpului cu lectura unor cărți mediocre! Ia-ți timp să 

scanezi scheletul cărții, și ia-ți cât de mult timp este necesar 

ca să faci acest lucru cât se poate de bine. 

STABILEȘTE-ȚI STRATEGIA DE LECTURĂ  

După ce am scanat cartea în căutarea structurii ei, am 

căpătat un simț bun legat de principalele puncte ale cărții. 

Acum trebuie să stabilesc cum vreau să o citesc. Cărțile dife-

rite trebuie să fie citite în feluri diferite.  

Francis Bacon spunea cândva că „unele cărți trebuie 

gustate, altele trebuie înghițite, și câteva trebuie mestecate și 

digerate; altfel spus, unele cărți trebuie citite doar în parte, 

altele trebuie doar citite, fără curiozitate, și câteva trebuie 

citite în întregime, cu sârguință și atenție”.2 Perfect adevărat. 

De aceea, ce ar trebui să fac cu o carte anume? După o in-

specție lentă a cărții, am la îndemână patru opțiuni: 

1. Rumegă și digeră cartea ca pe un mușchi file. 

Această abordare spune da, cartea de față pare a fi una exce-

lentă, care va răspunde la întrebările pe care le-am ridicat. 

 
2 Francis Bacon, The Essays: Or, Counsels Civil and Moral of Francis Bacon (D. C. Heath 
& Co., 1908), p. 158. 
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Vreau să o citesc cu atenție și sârguință, din scoarță în 

scoarță. 

2. Înghite-o ca pe un milkshake. Da, această carte 

pare a fi utilă și răspunde la întrebările mele. Vreau să citesc 

toată cartea, dar cu un ritm rapid. Nu vreau să investesc prea 

mult timp în ea. 

3. Eșantioneaz-o ca pe un platou de brânzeturi. Da 

și nu. Anumite părți din carte nu par să fie legate de între-

bările mele, dar alte părți mi se par foarte pertinente și utile. 

Nu este nimic greșit să citești doar anumite părți dintr-o 

carte sau doar anumite capitole. Procedând astfel, rămâi 

concentrat pe lectura cărții, iar această focalizare te poate 

proteja de pierderea interesului. Cel mai important este că 

această alegere te va proteja de mitul răspândit că toate căr-

țile trebuie citite întotdeauna în întregime. Nicidecum. 

4. Scuip-o ca pe laptele expirat. Nu, nu pare să fie o 

carte care să răspundă la întrebările mele, cel puțin nu la fel 

de bine cum ar putea să o facă o altă carte. Voi trece mai 

departe căutând un alt titlu pe această temă. 

Cititorii maturi învață să trateze diferitele cărți în di-

ferite modalități. 

ANALIZEAZĂ ÎNTREBĂRILE  

Să zicem că alegi opțiunea 2, anume să înghiți cartea 

într-un ritm rapid. Acesta este felul în care eu obișnuiesc să 



192       LIT!  |  TONY REINKE 

citesc cărțile de non-ficțiune. Odată ce am o idee generală 

despre structura cărții, este timpul să o citesc. Eu încep ci-

tind capitolul 1 și merg înainte într-un ritm rapid. Dacă 

apare vreun lucru confuz sau care mi se pare ilogic, fac un 

mic semn și continui lectura. Eu obișnuiesc să marchez pe 

marginea cărții orice lucru față de care am inițial o altă pă-

rere sau care mi se pare dubios. La sfârșitul capitolului, mă 

întorc la secțiunile marcate. Se întâmplă adeseori ca, până la 

finalul capitolului, autorul să răspundă la acele întrebări ini-

țiale. Pot să economisesc timp fără să mă opresc de fiecare 

dată când am o întrebare. 

OBSERVĂ PROGRESIA 

Pe măsură ce citești, acordă atenție deosebită subti-

tlurilor și indicatorilor structurali cum ar fi expresii de ge-

nul în primul rând, în al doilea rând și în final. Această 

structură internă este importantă și este bine să fie obser-

vată. Dacă aceste elemente structurale nu sunt marcate clar 

de autor, poți să îți dorești să le evidențiezi subliniindu-le 

sau încercuindu-le pe măsură ce înaintezi în lectura cărții. 

Eu notez indicatorii structurali pe marginea cărților, în spe-

cial în cazul cărților vechi sau a acelora cărora le lipsesc 

subtitluri sau subcapitole. Acești indicatori sunt ca niște 

semne stradale care mă ghidează de-a lungul dezvoltării 

ideii autorului într-un capitol. Eu vreau ca acele indica-

toare să fie clare. 
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DESCOPERĂ TEMA 

Orice carte de non-ficțiune are un schelet, pentru că 

ea a fost dezvoltată de la o teză centrală, o propoziție care 

rezumă ideea centrală a autorului. Fiecare capitol ar trebui 

să aibă o afirmație legată de teza centrală. Uneori, această 

teză este ușor de observat. 

De exemplu, într-o nouă biografie a lui Jean Calvin, 

autorul pune următoarea întrebare încă din introducere: De 

ce o altă biografie a lui Calvin? Teza lui este înglobată în acel 

singur paragraf în care răspunde la întrebare.  

Uneori, descoperirea tezei nu este la fel de facilă. Dacă 

poți găsi teza cărții, subliniaz-o sau pune un asterisc pe mar-

gine. Dacă descoperi teza unui capitol, încercuiește-o și fă o 

notiță unde ai găsit-o. Păstrează această teză în minte, fiind 

atent la felul în care autorul o susține și o apără. 

CUNOAȘTE MOMENTUL                                       
CÂND SĂ ABANDONEZI 

Chiar dacă te-ai hotărât să citești o carte de la un capăt 

la celălalt, această decizie nu este un jurământ. Evaluarea 

unei cărți nu poate aștepta până ce cartea este citită în între-

gime și, de aceea, vine un moment când cititorul trebuie să 

se oprească.  

De multe ori, valoarea (sau lipsa de valoare a) unei 

cărți devine clară după primele câteva capitole.  
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De aceea, cât de departe ar trebui să meargă un cititor 

într-o carte înainte de a renunța la lectura ei? Aici ne este 

utilă regula o-sută-de-pagini-minus-vârsta-ta. Această regulă 

spune că cititorii ar trebui să înceapă cu 100 de pagini, din 

care să scadă vârsta lor. Dacă ai 20 de ani, ar trebui să citești 

80 de pagini dintr-o carte înainte de a renunța la lectura ei. 

Dacă ai 50 de ani, poți renunța după 50 de pagini. Cu cât 

înaintezi în vârstă, cu atât ai mai multă experiență a lecturii, 

așa că ai nevoie de mai puțin timp înainte de a închide o 

carte și de a o pune înapoi pe raftul bibliotecii. Asta în-

seamnă că, atunci când ai ajuns la 100 de ani, ești liber să 

judeci o carte după coperta ei. 

De multe ori, cititorii nu se opresc din lectură pentru 

că ei au impresia că nu ar avea „permisiunea” să se oprească. 

Desigur că ai permisiunea. Singura carte pe care ar trebui să 

o citești în întregime este Biblia. Toate celelalte cărți trebuie 

să își dovedească valoarea. Nu le permite cărților netermi-

nate să construiască în mintea ta un munte de vinovăție. 

Manifestă răbdare față de o carte, dar taie legăturile când este 

nevoie, și mergi mai departe. 

ÎNSEMNEAZĂ AURUL 

Eu citesc cărți de non-ficțiune ca să fac descoperiri, fie 

despre mine însumi, fie despre un subiect anume. Timpul 

pe care îl investesc în lectură este răsplătit prin bucăți de in-

formație – uneori doar paragrafe, propoziții sau fraze – care 
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schimbă felul în care trăiesc și percep lumea. Aceasta este o 

răsplată dulce a trudei lecturii. John Piper a explicat cândva 

acest lucru în felul următor: 

Iată ce am învățat în cei aproape 20 de ani de lectură 

serioasă: ceea ce îmi schimbă viața sunt propozițiile, nu 

cărțile. Ceea ce îmi schimbă viața sunt anumite crâm-

peie noi de adevăr, provocări puternice, hotărâri față 

de dileme îndelungi, iar aceste lucruri vin în mod 

obișnuit concentrate într-o propoziție sau două. Eu 

nu îmi amintesc 99% din ceea ce citesc, dar dacă acel 

1% din cartea sau articolul în cauză a fost un gând 

care mi-a schimbat viața, nu mă plâng de restul de 

99%.3 

Când 1% din ceea ce citești este aur care îți transformă 

viața, truda de a-l cerne prin restul de 99% nu trebuie să 

pară o povară. Ori de câte ori citesc și găsesc aceste pepite de 

aur, le însemnez (voi explica în capitolul 12 cum procedez).  

PARAFRAZEAZĂ 

Înainte de a accepta argumentele autorului sau de a-i 

respinge concluziile, trebuie să înțelegem ce a spus autorul. 

Aici intră în joc rolul parafrazării. De aceea, încearcă să para-

frazezi conținutul unui capitol la sfârșitul lecturării lui. Expri-

mat într-o propoziție, care a fost ideea centrală a capitolului? 

 
3 John Piper, “Quantitative Hopelessness and the Immeasurable Moment,” sermon given 
at Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, MN, July 12, 1981, www.desiringgod.org/re-
source-library/sermons/quantitative-hopelessness-and-the-immeasurable-moment. 
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La sfârșitul cărții, reiterează principala idee a cărții în două 

sau trei propoziții. Obiectivul de aici nu este să faci o critică, 

ci o reafirmare simplă (pe cât de obiectiv este posibil), a ceea 

ce autorul a încercat să comunice. 

DE CE? 

Un autor și-a luat timp să trateze subiectul, o editură 

a fost de acord să îi publice cartea, iar tu ai cumpărat-o sau 

ai împrumutat-o. Așadar, de ce a scris autorul acea carte? De 

ce a publicat-o editura? De ce o vinde librăria? Fiecare dintre 

aceste întrebări trebuie să aibă un răspuns. Pe măsură ce vei 

citi, aceste întrebări pot să se regăsească tocmai în exprima-

rea autorului. Slujba ta, cititorul, este să găsești răspunsurile. 

De multe ori, evaluarea unei cărți este dependentă de răs-

punsul la aceste întrebări importante. 

GĂSEȘTE GOLURILE 

Este nevoie de discernământ pentru a evalua ceea ce 

autorul a scris, dar necesită un discernământ avansat să ob-

servi ceea ce autorul a lăsat nescris.  

De multe ori, eroarea fatală a unei cărți nu ține de ceea 

ce autorul ar fi spus în termeni săraci sau eronat, ci de aceea 

ce autorul a eșuat să spună, lucruri esențiale. Ce anume a 

rămas nespus? Ce piese lipsesc din carte? Întrebările pe care 

le scrii înainte de a lectura cartea devin foarte utile în acest 
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moment. Dacă te întorci la întrebările tale inițiale, poți ve-

dea în ce măsură autorul a ratat vreun lucru important din 

subiectul lui. 

LASĂ PRAFUL SĂ SE AȘEZE  

După ce ai terminat de citit o carte, oprește-te și lasă 

să treacă ceva timp până ce îi faci o evaluare finală. Ca atunci 

când conduci o camionetă pe un drum de țară, lectura unei 

cărți ridică destul praf (detalii) în creier, și este util să lași ca 

acel praf să se așeze înainte să evaluezi cartea. De multe ori, 

valoarea cărții va deveni mai clară după câteva zile, după ce 

ai procesat detaliile în minte. Gândurile care îți rămân în 

minte despre o carte sunt cele pe care vrei să le păstrezi. În-

toarce-te și scrie acele gânduri pe coperta interioară a cărții 

sau pe un carnețel de notițe. 

COMPARĂ CĂRȚILE 

Dacă alegem cărți având priorități specifice în minte, 

inevitabil vom citi cărți pe teme care se suprapun sau se re-

petă. Cititorii maturi compară cărțile pe care le citesc. După 

lectura lor, este bine să răspunzi la câteva alte întrebări, cum 

ar fi: Este această carte mai bună sau mai rea decât celelalte 

cărți pe care le-am citit pe această temă? Este mai mult sau 

mai puțin folositoare? Care sunt aspectele în care cartea intră 

în contradicție cu celelalte? Ce aspecte au fost surprinse aici, 

pe care alte cărți le-au neglijat?  
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Cele mai bune cărți, cărțile care tratează bine un 

anume subiect, sunt cărțile pe care le respectăm, le îndrăgim, 

le recitim și le recomandăm prietenilor noștri.  

COLECTEAZĂ ȘI STOCHEAZĂ AURUL 

Unii oameni colecționează monede și cartonașe de la 

meciuri de baseball. Eu colectez gândurile altora. Când ci-

tesc o propoziție sau un paragraf important (acel 1%), mar-

chez acel lucru, apoi mă întorc și îl copiez într-o bază de date 

ordonată tematic în computerul meu. 

Dacă ai memorie scurtă (ca mine), vei avea nevoie de 

un loc în care să colectezi propoziții și paragrafe pe care speri 

să le păstrezi pentru viitor. Felul cum vei colecta mai precis 

aceste gânduri poate arăta diferit. Unii cititori folosesc un 

copiator și dosare. Alții folosesc un jurnal scris de mână. Eu 

folosesc o simplă bază de date în Microsoft Excel. Acolo 

strâng citate, pe care le introduc precis și le organizez tema-

tic. Îți pot spune din experiență personală că un gând sur-

prins care își găsește expresie ulterior într-o situație din viața 

reală va stârni în tine o dorință de a continua să citești. Ori-

care ar fi metoda favorită, găsește un fel de a colecta și stoca 

aurul. 

CE FACEM CU CITIREA SCRIPTURII? 

Cele 20 de sfaturi sunt foarte bune pentru lectura căr-

ților de non-ficțiune. De multe ori, când vorbesc despre ele, 



CAPITOLUL 8  199 

apare cineva care va spune: „Da, mulțumim pentru sugestii, 

dar eu doar vreau să îmi citesc Biblia mai bine. Cum pot face 

acest lucru?” Iată o întrebare foarte bună.  

Onest vorbind, eu cred că noi ne citim Bibliile într-

un fel deficitar pentru că citim la fel de deficitar toate cărțile 

noastre de non-ficțiune. Ca să ne citim Bibliile mai bine, sau 

orice carte de non-ficțiune, trebuie să ne îmbunătățim abili-

tățile de lectură. Ascuțirea abilităților noastre de lectură va 

îmbunătăți felul cum citim și cum beneficiem de pe urma 

tuturor cărților de non-ficțiune – inclusiv cea mai impor-

tantă Carte dintre toate.  

Urmărind autodisciplina și căutând să excelăm în lec-

tura cărților, continuăm să construim anii de experiență fun-

damentală a lecturii. De la învățarea ABC-ului în copilărie 

până la ajungerea la abilități superioare în lectură, ca adulți, 

noi celebrăm minunea deosebită a ceea ce noi numim lec-

tură. 
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9 
LITERATURA ESTE VIAȚĂ  

Sondând beneficiile literaturii beletristice 

 

Romanele sunt o otravă mortală pentru suflet.  

Sau cel puțin acesta era avertismentul ce suna de la 

unele amvoane. Să luăm exemplul păstorului scoțian Hora-

tius Bonar, unul dintre cei mai mari predicatori și autori din 

secolul al XIX-lea. El a predicat o Evanghelie centrată pe 

cruce, a scris imnuri cristocentrice și a fost autorul unui set de 

cărți devoționale publicate până astăzi. Totuși, el nu a fost 

deloc un fan al literaturii beletristice contemporane. În 1861, 

Bonar a scris cartea Follow the Lamb; or, Counsels to Converts 

[Urmează Mielul, sau Sfaturi pentru convertiți], în care pre-

zenta următorul îndemn către noii credincioși:  

Fugi de romane; ele sunt blestemul literar al veacului, 

fiind pentru suflet ceea ce băuturile alcoolice sunt 

pentru trup. Dacă vrei să fii părinte, ține romanele 

departe de copiii tăi. Dar indiferent dacă ești părinte 

sau nu, nu trebuie să le citești, nici să te dai un exem-

plu altora în acest aspect. Nu lăsa romanele să stea pe 

masa ta sau să fie văzute în mâinile tale, nici măcar 
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într-o călătorie cu trenul. „Lecturile ușoare din tren” 

au făcut răni adânci în mulți tineri și tinere. Literatura 

ușuratică din vremurile noastre produce o lume în-

treagă de răni, viciază gusturile tinerilor, sucindu-le 

mințile, făcându-i nepotriviți pentru lucrarea simplă 

a vieții, mâncând din dragostea lor față de Biblie, în-

vățându-i o moralitate falsă și creând în suflet un stan-

dard ireal al adevărului, frumuseții și dragostei.1 

O dezlănțuire pastorală de genul acesta față de perico-

lele literaturii beletristice nu a fost unică în secolul al XIX-lea. 

Desigur, aceste avertismente nu erau cu totul lipsite de temei, 

având în vedere ceea ce știu acum despre „lectura ușuratică” 

și superficială din Scoția acelor vremuri. 

Totuși, în timp ce Bonar îi încuraja pe noii creștini să 

trateze romanele ca pe o ciumă, la circa 1500 de mile depăr-

tare, un romancier rus își începea o carieră literară deosebită. 

Până la sfârșitul vieții, Fiodor Dostoievski avea să 

schimbe felul în care creștinii tratau romanele. El avea să fie 

ținut minte ca unul dintre cei mai mari romancieri din toate 

timpurile și, potrivit teologului J. I. Packer, cel mai mare 

povestitor creștin care a trăit vreodată.2 Iar în spatele acestor 

 
1 Horatius Bonar, Follow the Lamb; Or, Counsels to Converts (London: James Nisbet & 
Co., 1874), p. 45. 
2 J. I. Packer in The Gospel in Dostoyevsky: Selections from His Works (Ulster Park, NY: 
Plough, 2004), p. vii: „Narațiunea și personajele lui ilustrează profunzimea, perversitatea, 
răutatea și ticăloșia omului adult decăzut într-un fel arhetipal egalat doar de Eschil și Sha-
kespeare, în timp ce felul dramatic în care vede harul minunat al lui Dumnezeu și agoniile, 
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cuvinte de laudă stă prezumția că romanele constituie o mo-

dalitate potrivită de a surprinde viața creștină. Și eu sunt de 

acord. Dar nu doar romanele creștine sunt valoroase, ci și 

romanele clasice scrise de necreștini. 

VALOAREA LITERATURII DE FICȚIUNE 

Aș vreau să spun încă de la începutul capitolului că 

scriu aceste rânduri ca un elev.  

Pentru a aprecia literatura beletristică, mă bazez foarte 

mult pe niște experți înțelepți, și niciunul dintre ei nu îl ega-

lează pe Leland Ryken. Dacă vei citi cărțile lui Ryken, vei în-

văța o mulțime de lucruri.  

Într-una dintre cărțile lui mai puțin cunoscute, Win-

dows to the World: Literature in Christian Perspective [Feres-

tre către lume: literatura din perspectivă creștină] Ryken 

scrie un rezumat al multor beneficii la care creștinii se pot 

aștepta de pe paginile cărților beletristice: 

Literatura este o formă de descoperire, percepție, inten-

sificare, expresie, interpretare, creativitate, frumusețe și 

înțelegere. Acestea sunt activități și calități înnobilatoare. 

Pentru un creștin, ele pot să fie activități care Îl glorifică 

 
ale lui Hristos și ale noastre, care însoțesc mântuirea, are o gamă și o profunzime de care 
s-au apropiat doar Dante și Bunyan. Cadrul de referință imediat al lui Dostoievski este 
ortodoxia răsăriteană și tumultul cultural al Rusiei secolului al XIX-lea, dar tema lui con-
stantă este starea de coșmar a vieții omului nerăscumpărat și slava copleșitoare a întrupării, 
prin care toate rănile omenești și-au găsit locul în viața și moartea lui Hristos, Răscumpă-
rătorul înviat”. 
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pe Dumnezeu, un dar de la Dumnezeu dat omenirii, dar 

care trebuie acceptat cu ardoare.3 

Și dă-mi voie să dezvolt acest lucru. 

Literatura de ficțiune ne poate ajuta să explorăm ex-

periențe umane abstracte. În capitolul 5, am menționat că 

fiecare dintre noi participă la o frățietate a omenirii. Și deoa-

rece suntem părtași unor experiențe de viață asemănătoare, 

autori din alte epoci, culturi și chiar cu gândiri diferite pot să 

ne atragă la un nivel profund. Cei mai buni autori de beletris-

tică descriu experiența umană comună în modalități care se 

dovedesc imposibile în alte forme de scriere. Asta înseamnă că 

literatura de ficțiune se poate dovedi uneori mai autentică decât 

alte genuri literare. Romanele sunt libere să treacă dincolo de 

elementele particulare ale istoriei, intrând în domeniul aspec-

telor universale ale experienței umane, abordând concepte ab-

stracte și filozofice precum dragostea, ura, bunătatea și răutatea. 

Având o astfel de libertate, autorul poate sonda condiția umană 

mult mai profund.  

Pătrunzând în inima experienței umane, autorul țese o 

pânză a credibilității care are potențialul de a fi mai convin-

gătoare decât simpla relatare istorică. Pe măsură ce narațiunea 

se desfășoară, cititorul identifică experiența personajelor fic-

tive în propria viață. Povestea inventată îi slujește cititorului 

 
3 Leland Ryken, Windows to the World: Literature in Christian Perspective (Eugene, OR: 
Wipf and Stock, 2000), p. 176. 
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introducându-l în cele mai importante domenii ale realită-

ții.4 

Literatura de ficțiune ne poate adânci aprecierea 

pentru experiența umană concretă. Prin repovestirea vieții 

în cuvinte, romancierii cresc sensibilitatea noastră față de ex-

periențele umane comune. Literatura îi dă profunzime expe-

rienței umane și frumuseții naturale. Dumnezeu i-a înzestrat 

pe autori așa încât aceștia să ne focalizeze atenția pe lucruri pe 

care noi le tratăm altfel superficial – cum ar fi picăturile de 

apă de pe o frunză ce strălucesc în soare, după o ploaie intensă 

de primăvară – iar aceste imagini intensifică felul în care ex-

perimentăm lumea pe care o vedem în jurul nostru. 

Literatura de ficțiune ne lărgește gama experiențe-

lor de viață. Noi trăim o singură viață de această parte a 

Cerului. Avem un singur trup, o singură minte și o singură 

viață de trăit. Lectura ne oferă posibilitatea de a pătrunde 

în viețile altora. Literatura ne introduce în viețile, experi-

ențele, gândurile și dorințele altora, dacă acele personaje 

 
4 Acesta este un aspect bine remarcat de filosoful grec antic Aristotel, în contrastul fictiv 
făcut între poezie și istorie. Aristotel scria: „Nu este rolul poetului să se raporteze la eveni-
mente reale, ci la lucruri care ar putea să aibă loc și care sunt posibile în termenii probabi-
lității sau necesității. Diferența dintre istoric și poet nu este ca între folosirea versului sau 
a prozei... Nu, ci diferența este că unul se raportează la evenimente reale, pe când celălalt 
la lucruri care ar putea să aibă loc. De aceea, poezia este mai filozofică și mai înaltă decât 
istoria, pentru că poezia se raportează mai mult la ce este universal, în timp ce istoria se 
raportează la lucruri particulare. ‚Universal’ se referă la acele lucruri potrivite ca un anumit 
fel de persoană să le spună sau să le facă, în termenii probabilității sau necesității; asta 
țintește poezia” (Aristotle, Poetics, trans. Stephen Halliwell [Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2005], p. 59, 61). 
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sunt produsul imaginației bogate a unui autor. Procedând 

astfel, literatura ne lărgește experiențele și ne face să creș-

tem în compasiune față de alții. Prin literatură, putem 

gusta din experiențele de viață ale celor care trăiesc în ținu-

turi aflate la mare depărtare de noi, în culturi deosebite și 

în generații demult apuse. 

Literatura de ficțiune ne oferă frumusețe și creati-

vitate, de care ne putem bucura. Cea mai bună lucrare de 

ficțiune este frumoasă, iar această frumusețe își găsește ori-

ginea în frumusețea lui Dumnezeu. Noi descoperim litera-

tura frumoasă pentru că Cel ce este Creatorul nostru a îm-

podobit lumea în care trăim, dându-i artiști ce reflectă fru-

musețea care își are originea în El.  

Această literatură frumoasă poate fi o sursă de bucurie 

spre gloria lui Dumnezeu, chiar dacă vine din mâna unui 

necreștin. Creștinii pot și ar trebui să citească literatură pur 

și simplu pentru plăcerea lecturii. Am arătat acest lucru în 

citatul lui C. S. Lewis din capitolul 7.  

Apreciind frumusețea literaturii, noi Îl onorăm pe 

Dumnezeu, Dătătorul a tot ceea ce este frumos. 

Acestea sunt câteva motive pentru care ar trebui să îm-

brățișam ficțiunea „cu ardoare”. Totuși, lectura cărților de 

ficțiune necesită îndemânare, așa că iată câteva aspecte im-

portante de reținut. 
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CITIREA (GREȘITĂ) A                                                  
LITERATURII DE FICȚIUNE 

Evident, lectura literaturii beletristice este diferită de si-

tuația când citim cărți de non-ficțiune. Cititorii ajung să lec-

tureze greșit ficțiunea dacă se așteaptă să învețe lucruri propo-

ziționale sau să descopere o teză nouă. Se întâmplă adeseori 

ca aceia care citesc non-ficțiune (ca mine) să citească repede 

literatura de ficțiune, cu ochii ațintiți în căutarea de afirmații 

de adevăr propozițional. Literatura beletristică îi frustrează 

pe cititorii nerăbdători, care scanează cărțile umblând după 

astfel de lucruri. Evident, există situații când literatura bele-

tristică include adevăruri propoziționale, dar nu acesta ar 

trebui să fie scopul primar când citim astfel de cărți. Lectura 

literaturii beletristice are de-a face cu absorbție, cu a te 

pierde într-o narațiune și cu desfătarea în proza frumoasă a 

unui scriitor bun. Ficțiunea este artă și trebuie să fie mânuită 

diferit de o carte de afaceri. Romancierul Flannery O’Con-

nor spunea: „Realitatea este că oamenii nu știu la ce să se 

aștepte când citesc un roman, pentru că își închipuie, ca 

mulți dintre noi, că arta trebuie să fie utilitaristă, care trebuie 

să facă ceva în loc de a fi ceva”.5 

Mai concret, noi ajungem să citim greșit literatura de 

ficțiune atunci când o abordăm cu speranța că ea ne va mo-

dela gândirea. În capitolul 4, am argumentat că numai 

 
5 Flannery O’Connor, Mystery and Manners (New York: Farrar, Straus, & Giroux, 1969), 
p. 123. 
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Scriptura ar trebui să informeze perspectiva noastră asupra 

realității. Un cititor creștin poate să vadă lumea prin ochi 

biblici, dar această vedere nu este însușită în mod necesar 

prin ficțiune. Literatura beletristică ne poate ajuta să apre-

ciem frumusețea perspectivei biblice și ne poate oferi exem-

ple de gândire biblică la lucru, dar ea nu poate să modeleze 

principalele componente ale unei gândiri creștine. Nu ar tre-

bui să ne așteptăm la acest lucru din partea ei. Acesta este 

rolul Scripturii. 

HAR SEMĂNAT ÎN TEREN ÎNTUNECAT 

Am putea să nu citim literatură ca să descoperim ade-

văruri propoziționale sau să ne dezvoltăm o gândire creștină, 

și totuși trebuie să ne amintim că fiecare autor scrie având în 

spate o gândire anume, oricât de completă sau parțială poate 

să ni se pară. 

Cei mai buni romancieri creștini scriu dintr-o per-

spectivă biblică, una căreia nu îi este frică să sape în terenul 

experienței umane comune. O’Connor a tratat cândva ceea 

ce el a denumit ficțiunea creștină „jalnică”:  

De când au existat romanele, lumea a fost inundată 

de ficțiune de slabă calitate, lucru de care impulsul re-

ligios a fost responsabil. Romanul religios jalnic apare 

când scriitorul își închipuie că, drept rezultat al cre-

dinței sale, se poate dispensa întrucâtva de obligația 

de a pătrunde în realitatea concretă. El crede că ochii 
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Bibliei, ai Bisericii ori ai teologiei sale specifice au fă-

cut deja ceea ce trebuiau să facă pentru el, și că, de 

acum, treaba lui este să rearanjeze această viziune 

esențială după matrițe satisfăcătoare, murdărindu-se 

cât mai puțin în acest proces. Ceea ce el crede despre 

acest lucru ar putea fi definit mai degrabă prin una 

dintre acele teologii manicheiste, care văd lumea na-

turală ca nevrednică de a fi studiată în detaliu. Dar 

romancierul adevărat, cel care are un instinct legat de 

chemarea lui, știe că nu poate să se apropie direct de 

infinit, că trebuie să pătrundă în lumea naturală a 

omului, așa cum este ea.6 

Cu alte cuvinte, ficțiunea creștină bună plantează se-

mințele harului adânc în solul realismului și al experienței 

umane comune. Cele mai bune romane creștine se nasc din 

gunoiul acestei lumi decăzute. 

F(R)ICȚIUNE 

Solul acestei lumi este păcătos. Noi trăim într-o lume 

plină de acțiuni dezgustătoare de egoism, brutalitate și 

abuz. Acest lucru se petrece pentru că lumea este populată 

de inimi întunecate și păcătoase – inimi ale noastre. Lumea 

noastră suspină, tânjind să fie eliberată din haosul păcatu-

lui. Și așa tânjim și noi. Iar Evanghelia răspunde la tânjirea 

noastră de a fi eliberați de păcat. Literatura creștină folosește 

 
6 Ibid., p. 163. 
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lumea pătată de păcat ca terenul unde cresc mugurii verzi ai 

harului.  

Acest fapt explică de ce chiar și Biblia include povestiri 

care implică păcate precum curvie, vrăjitorie, minciună și 

crimă. Ryken scrie: 

Ca multe alte lucrări literare, [Biblia] ilustrează viața 

așa cum o știm noi toți, într-o lume decăzută. Multe 

dintre experiențele de viață despre care citim în Biblie 

sunt sordide, rele și respingătoare. Dar acesta nu este 

un motiv ca să evităm citirea Bibliei. Este adevărat, 

anumite lucrări literare vin cu răul înaintea cititorului 

și i-l oferă spre aprobare, așa încât ele ar trebui jude-

cate ca imorale din acest motiv. Dar ilustrarea com-

portamentului sau a atitudinilor chestionabile ale 

omului nu înseamnă în sine că acea carte, ca întreg, ar 

aproba așa ceva.7 

Cu alte cuvinte, apariția păcatului într-o carte nu în-

seamnă că autorul aprobă păcatul. Scriptura este modelul nos-

tru. Biblia folosește păcatul ca să ilustreze sfințenia, mila și 

harul lui Dumnezeu. Această prezentare a păcatului este ceea 

ce O’Connor denumește prețul restaurării.8 Prețul restaurării 

 
7 Leland Ryken, Realms of Gold: The Classics in Christian Perspective (Eugene, OR: Wipf 
and Stock, 1991), p. 5. 
8 Flannery O’Connor, Collected Works (New York: Penguin Books, 1988), p. 863: „Există 
ceva în noi, ca povestitori și ascultători de povești, care implică actul răscumpărător, care 
cere să ni se ofere măcar șansa restaurării din căderile noastre. Cititorul de azi se uită la 
acest lucru, și pe bună dreptate, dar el a uitat care este prețul. Conștientizarea răului în 
mintea lui este diluată sau lipsește cu totul, astfel că a uitat care este prețul restaurării. A 
uitat care este costul adevărului, chiar și în ficțiune”. 



CAPITOLUL 9  211 

este căpătarea clarității legată de profunzimea păcatului și a 

depravării în inima omului și în lume. Romancierul creștin 

Larry Woiwode a spus într-un interviu că, „dacă păcatul nu 

este menționat sau ilustrat, nu este nevoie de răscumpărare. 

Cum ar putea fi văzut brațul puternic al măreției lui Dum-

nezeu într-un roman de zahăr?”9 

Ryken, O’Connor și Woiwode susțin un element vi-

tal, unul foarte serios. „Harul măreț” al lui Dumnezeu este 

ilustrat în special atunci când el „mântuiește un ticălos”. 

Într-o anumită măsură, autorul trebuie să picteze o imagine 

a ticăloșiei păcatului pentru ca harul să se arate în strălucirea 

lui. Astfel, de multe ori, literatura plină de har nu este una 

„curată”. În fapt, harul răscumpărător al lui Dumnezeu este 

dificil de surprins într-o piesă de ficțiune „curată”. Acest lu-

cru este aplicabil în special în cazul poveștilor care implică 

întoarceri, convertiri la Dumnezeu, pentru că o convertire 

include elemente de contrast. 

Așadar, cât de mult păcat este necesar să fie prezentat 

așa încât contrastul să devină clar? Ce fel de realism este per-

mis în ficțiune? Unde să trasăm linia de demarcație? Acestea 

sunt întrebări foarte dificile, și de oricare parte a dezbaterii 

există argumente serioase. Pe de o parte, pur și simplu nu ne 

putem acoperi ochii față de ilustrațiile păcatului și ale răului 

 
9 Chris Stamper and Gene Edward Veith, “Get Real: Master of Reality Fiction, Acclaimed 
Author Larry Woiwode Has Found Christ, But Can He Find an Audience?,” World Ma-
gazine, July 4, 1998. 
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din literatură. Noi înșine găsim astfel de descrieri ale răului în 

Biblie. Pe de cealaltă parte, nu putem să susținem acele lu-

crări de ficțiune care glorifică păcatul sau care aplaudă ne-

credința. 

De aceea, câtă libertate ar trebui să aibă romancierii 

creștini în ilustrațiile pe care le fac păcatului? Aceasta este o 

întrebare la care răspunsul este greu de dat. Ca în multe do-

menii ale vieții, cititorii atenți și cu discernământ trebuie să 

asculte cu atenție la propriile conștiințe. 

PĂCATUL ÎN CULORI REALE 

Romancierii creștini ilustrează păcatul diferit de cei 

necreștini. O’Connor scria că, „romancierul creștin se deo-

sebește de colegii lui păgâni prin faptul că recunoaște păcatul 

ca păcat. Având în vedere această moștenire, el nu vede pă-

catul ca pe o boală sau ca pe un accident al mediului încon-

jurător, ci ca pe alegerea responsabilă a omului înaintea lui 

Dumnezeu, care implică viitorul lui veșnic”.10  

În fapt,  creștinii vor vedea mai bine răul, pentru că 

„scriitorii care văd realitatea în lumina credinței lor creștine 

vor avea, în astfel de vremuri, ochii cei mai ascuțiți față de 

tot ceea ce este grotesc, pervers și inacceptabil”.11 

 
10 Flannery O’Connor, Mystery and Manners (New York: Farrar, Straus, & Giroux, 1969), 
p. 167. 
11 O’Connor, Collected Works, p. 805. 
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Așadar, cum vede autorul omenirea? Înțelege el păcă-

toșenia stării omului? Înțelege autorul că omul se află pe o 

cale pe care are nevoie de un mântuitor, chiar dacă acel mân-

tuitor este un ecou slab al Mântuitorului celui viu? 

Un autor necreștin care are câtuși de puțină înțelegere a 

gravității păcatului personal va scrie diferit de cel ignorant față 

de gravitatea și consecințele acestuia. Aceeași deosebire este va-

labilă în cazul filmelor. Grant Horner scria: 

Probabil că cea mai importantă întrebare filozofică pe 

care ar trebui să ne-o punem când ne uităm la un film 

este aceasta: „Care este natura omului potrivit acestui 

film?” Dacă perspectiva cuiva asupra naturii omului 

(în termeni teologici, antropologie) este sucită, atunci 

totul va fi pe dos. Nu pot să subliniez suficient de 

mult acest lucru: antropologia este cheia. Eroarea în 

acest aspect conduce inevitabil la o eroare mai mare 

în multe alte aspecte. Orice film conține presupoziții 

– și mai mult ca sigur afirmații insinuante – despre 

natura omului. Spectrul este uluitor de simplu: fie 

omul este bun, fie este rău, fie este și bun și rău, fie 

poate schimba categoriile sau fie este moralmente ne-

utru (de exemplu, categoriile de bun și rău sunt ade-

seori neclare sau întrucâtva irelevante…) Problema 

este aceea a perspectivei generale asupra naturii omu-

lui prezentată în film, atunci când este văzut de o per-

soană cu o percepție rezonabilă. Acest lucru poate fi 
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determinat în mare măsură prin analiza firului nara-

tiv, prin caracterizarea generală și prin tonul filmu-

lui.12 

Același principiu poate fi aplicat discernământului nece-

sar în lectura cărților. Autorii cei mai conștienți de depravarea 

păcătoasă a omului – indiferent dacă îi spun pe nume sau nu – 

sunt cei mai ancorați în realitatea acestei lumi. 

PRIMEȘTE BINELE ÎN FORMA LUI SUBTILĂ 

Romancierii mari tratează răutatea din această lume 

cu onestitate, dar ei sunt conștienți în același timp de haru-

rile subtile și de frumusețea netrâmbițată din această lume. 

Bunătatea este deseori mai dificil de portretizat decât răuta-

tea, spune P. D. James. James, autoare de romane despre 

crime, o creștină și autoarea thriller-ului The Children of 

Men [Copiii oamenilor]. Într-un interviu acordat în anii 

1980, James a spus: 

Eu presupun că răutatea se descoperă adesea în acțiune. 

La rândul ei, bunătatea se manifestă, dar pe un plan 

mai liniștit. Oamenii buni își manifestă bunătatea prin 

totalitatea descoperirii tăcute a caracterului lor în eve-

nimentele obișnuite ale vieții. Și dacă un om bun este 

curajos, el este așa pentru că se confruntă cu necazuri 

relativ obișnuite – copii bolnavi, soția bolnavă, o 

 
12 Grant Horner, Meaning at the Movies: Becoming a Discerning Viewer (Wheaton, IL: 
Crossway, 2010), p. 82–83. 
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slujbă grea. Oamenii răi ucid. Situația lor este mai 

dramatică. Bunătatea este foarte rar dramatică, cred 

eu. Și este mult mai ușor să scrii despre drame.13 

Răul este dramatic, ușor de comunicat și de pus îna-

intea ochilor larg deschiși ai cititorilor. Integritatea este 

subtilă, mai greu de comunicat și trece adesea neobservată 

de cititor. 

Planul viclean al unui șef rău dintr-o poveste de acest 

fel, crimele pline de sânge ale unui vampir din cărțile de 

groază sau relațiile sexuale ilicite dintre două persoane dintr-

un roman de dragoste cer substanțial mai puțin din atenția 

cititorului decât roada subtilă a Duhului Sfânt.  

Harul și frumusețea pe care le citim în romanele creș-

tine sunt mult mai subtile și, astfel, cer mai mult din abili-

tatea de discernământ a cititorului atent. Și acest lucru se 

petrece pentru că, pentru a aprecia harul, integritatea și bu-

nătatea cer de la cititor să detecteze aceste subtilități.  

În literatură, cei mai buni autori ne ajută să vedem și să 

apreciem dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, 

blândețea, credincioșia și autocontrolul (Gal. 5:22-23).  

Noi, cititorii creștini, trebuie să ne învățăm să citim cu 

răbdare și îndemânare pentru a putea vedea și aprecia bună-

tatea subtilă a prezenței lui Dumnezeu, acolo unde ea apare. 

 
13 P. D. James, interview by Ken Myers, Mars Hill Audio Journal, journal 100. 



216       LIT!  |  TONY REINKE 

PUNCTUL DE PLECARE 

Acesta este momentul potrivit din acest capitol când 

trebuie să fac o altă mărturisire. Pentru mult timp am evitat 

literatura de ficțiune. Într-un anume moment, am început 

să tolerez existența ficțiunii în casă (infiltrată prin interme-

diul soției mele). Acum pot să spun cu onestitate că mă 

bucur de ea. Dar ce mi-a cauzat această „convertire”? Cartea 

definitorie care m-a schimbat de la un împotrivitor la unul 

care să se bucure de acest gen literar este cea scrisă de Leland 

Ryken, cu titlul Realms of Gold: The Classics in Christian Per-

spective [Tărâmuri de aur: clasicii din perspectivă creștină].14 

În această carte, Ryken m-a călăuzit în lumea literatu-

rii clasice: Odiseea de Homer; Povestirile din Canterbury de 

Chaucer; Macbeth de Shakespeare; Paradisul Pierdut de Mil-

ton; Litera Stacojie de Hawthorne; Marile Speranțe de Dic-

kens; Moartea lui Ivan Ilici de Tolstoy și Străinul de Camus. 

Călăuzirea lui Ryken mi-a deschis ochii ca să văd valoarea 

literaturii clasice în viața mea de credință. Și, în timp ce scriu 

această carte, Ryken lucrează la ghiduri individuale pentru 

lectura clasicilor literaturii (vor fi publicate la Crossway). Le 

voi cumpăra pe toate. Dacă operele clasice te intimidează, nu 

fi deranjat să începi cu literatură pentru copii. La început, 

 
14 Cartea Realms of Gold: The Classics in Christian Perspective a lui Ryken este disponibilă 
în format tipărit (Eugene, OR: Wipf and Stock, 1991) și online ca audiobook la Mars Hill 
Audio (marshillaudio.org). Am citit de două ori această carte și am ascultat-o de cel puțin 
trei ori, și de fiecare dată învăț ceva nou din ea. 
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eu am fost ajutat mult de seria Cronicile din Narnia de C. 

S. Lewis. Cred că orice familie creștină ar trebui să aibă un 

set din această serie, și orice adult creștin ar trebui să o ci-

tească din când în când!15 

LITERATURA ESTE VIAȚĂ 

Întrucât aproape orice am învățat despre lectura beletris-

ticii dintr-o perspectivă creștină a fost scris de Ryken, este po-

trivit să închei acest scurt capitol cu felul în care el rezumă va-

loarea – și limitările – literaturii de ficțiune.  

Literatura este viață. Dacă vrei să știi ce simt și ce ex-

perimentează oamenii în adâncul lor, nu cred că ai la dispo-

ziție ceva mai bun decât poveștile și poemele despre om. Au-

torii literaturii de ficțiune au darul de a observa și exprima 

în cuvinte experiențele de viață esențiale ale oamenilor. 

Răsplățile lecturii acestui gen literar sunt importante. 

Literatura ne ajută să ne umanizăm. Ea ne lărgește orizontul 

experiențelor. Ea hrănește în noi conștientizarea de sine și 

 
15 Alan Jacobs, The Narnian: The Life and Imagination of C. S. Lewis (New York: Harper-
Collins, 2005), p. 349: „Aproape orice lucru de care Lewis se ocupă și în care a crezut 
profund, aproape tot ce a crezut că este vital să știm, oricât de erudit sau intelectual ar fi, 
își găsește expresia într-un fel în cărțile din seria Narnia – în fapt într-o proporție șocantă. 
Nu te-ai gândi că ar fi în măsură să pună toate acele lucruri într-o serie de cărți care, la 
urma urmei, sunt niște cărți relativ scurte pentru copii, și totuși el a făcut acest lucru”. 
Pentru a aprecia mai mult profunzimea seriei Cronicile din Narnia, luați în considerare să 
citiți anumite cărți explicative, cum ar fi cele ale lui Douglas Wilson, What I Learned in 
Narnia (Moscow, ID: Canon Press, 2010) sau Michael Ward, Planet Narnia: The Seven 
Heavens in the Imagination of C. S. Lewis (Oxford: Oxford University Press, 2008), ultima 
fiind publicată și într-o variantă simplificată sub titlul The Narnia Code: C. S. Lewis and 
the Secret of the Seven Heavens (Grand Rapids, MI: Tyndale House, 2010). 
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cunoașterea lumii. Ea ne crește compasiunea față de oameni. 

Ea ne trezește imaginația. Ea dă glas sentimentelor și gându-

rilor noastre despre Dumnezeu, natură și viață. Ea dă viață 

simțului frumosului în noi. Ea este, de altfel, o formă con-

structivă de relaxare. 

Creștinii n-ar trebui să subevalueze nici să supralici-

teze literatura. Nu ea este sursa ultimă a adevărului, dar ea 

clarifică situația umană căreia credința creștină i se adre-

sează. Ea nu înlocuiește nevoia lucrurilor faptice pe care ști-

ința, economia și istoria ni le dăruiesc. Dar ea ne oferă o 

cunoaștere a experiențelor vieții de care avem la fel de mare 

nevoie ca de acele lucruri din disciplinele amintite. 

Literatura nu ne conduce întotdeauna la Cetatea lui 

Dumnezeu, dar face așa încât călătoria noastră pe pământ să 

fie un lucru mai frumos, mai aducător de bucurie, mai pro-

fund și mai uman.16 

 

  

 
16 Leland Ryken, Windows to the World, p. 34. 
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10 
PREA OCUPAT CA SĂ CITESC 

Șase căi pentru a găsi (și proteja)                                        

timpul necesar pentru lectura cărților 

 

Sper că ai devenit până acum motivat să citești cărți. 

Minunat! Dar de unde să iei timpul necesar? Lipsa timpului 

liber este principala cauză a neglijării lecturii, și nu avem ne-

voie de un studiu științific pentru a dovedi aceasta. Lectura 

unei cărți cere investiție de timp și, pentru majoritatea dintre 

noi, timpul liber este greu de găsit. Dar el poate fi găsit. Iată 

mai jos povestea felului în care eu găsesc (și protejez) timpul 

de care am nevoie pentru lectură. 

POVESTEA UNUI OM OBIȘNUIT 

Eu citesc o mulțime de cărți. Ținta mea anuală este să 

citesc 75 de cărți, ceea ce poate să ți se pară destul de mult. 

Și este mult, dar nu dacă mă compar cu unii dintre prietenii 

mei extraordinari. 

Așadar, cum ajung să citesc 75 de cărți în fiecare an? 

Să facem câteva calcule. 
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În primul rând, eu nu citesc o mulțime de cărți pentru 

că aș fi isteț. Dovezile înclină din plin în direcția contrară. 

Mi-am petrecut primii doi ani de facultate trecând cu greu 

prin examene și ajungând aproape să fiu dat afară pentru 

notele slabe. Mi-ar plăcea să uit de acest lucru, dar acum mi 

se pare ceva util, pentru că lovește în mândria din mine. 

Pentru mine, învățarea nu vine natural. 

În al doilea rând, nu citesc o mulțime de cărți pentru 

că aș avea la dispoziție o tonă de timp liber. Calendarul meu 

este plin, lista soției mele cu lucruri pe care trebuie să le fac 

este lungă, cei trei copii ai noștri sunt foarte activi, iar șeful 

meu este un tip mereu în acțiune (sau cumva eu sunt la polul 

opus). Încălțămintea de alergare este neglijată, bancheta de 

gimnastică este prăfuită, iar gazonul din curte a crescut prea 

mult. Trăiesc într-o lume reală, așa cum trăiești și tu.  

Răspunsul scurt este că găsesc timp să citesc pentru că 

îmi investesc timpul cu atenție. În anumite situații, citesc 

lângă farfuria de omletă de la micul dejun, alteori citesc în 

timpul prânzului, când înfulec dintr-o salată cu ton, alteori 

seara, la o ceașcă de ceai. Citesc la biroul de permise auto, în 

așteptarea momentului când trebuie să îmi înnoiesc permi-

sul. Citesc în aeroporturi și în avioane, când călătoresc în 

interes de serviciu. Citesc când aștept să-mi vină rândul la 

frizer. Le citesc copiii mei. Uneori citesc în timp ce copiii se 

urcă pe spatele meu, când stăm cu toții așezați pe pardoseala 
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din sufragerie. În zilele mele libere, mă retrag pentru câteva 

ore să citesc dintr-o carte, la o cafenea din apropiere. Tot 

acest „timp găsit” însumat înseamnă cărți citite. 

CUVINTE PE MINUT 

Dar de cât timp avem nevoie ca să citim cărți? Întrucât 

am făcut de trei ori același curs de algebră la facultate, cred 

că pot să rezolv câteva ecuații matematice împreună cu tine. 

În primul rând, majoritatea oamenilor pot să folo-

sească până la 60 de minute zilnic pentru lectură. Poate să 

sune foarte mult, dar în realitate nu este chiar așa: 15 minute 

dimineața, 15 minute la prânz, și alte 30 de minute seara. În 

ritmul acesta, poți dedica lecturii până la 7 ore săptămânal 

(sau 420 de minute). 

Cititorul obișnuit parcurge o carte într-un ritm de circa 

250 de cuvinte pe minut. Așadar, 420 de minute de lectură 

pe săptămână înseamnă 105.000 cuvinte. Cartea pe care o ci-

tești acum are echivalează cu 55.000 de cuvinte. Presupunând 

că poți citi o oră în fiecare zi și că ai o viteză de citire de 250 

de cuvinte pe minut, poți să termini de citit mai mult de o 

carte pe săptămână, sau aproape 70 de cărți pe an. 

Unele săptămâni îți vor oferi mai mult timp pentru 

lectură, altele mai puțin. Totuși, dacă vei vâna micile inter-

vale de timp de peste săptămână și dacă îți vei folosi bine 

timpul, nu ți se va părea imposibil să citești un raft destul de 
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plin de cărți în fiecare an. 

Așadar, cum să găsești acele intervale de timp pentru 

lectură? Iată câteva sfaturi care pe mine m-au ajutat. 

AȘTEAPTĂ-TE LA RĂZBOI 

Când începem să citim cărți importante, putem să ne 

așteptăm la împotrivire din inimile noastre. Lectura este o 

disciplină, și orice disciplină cere autodisciplină din partea 

noastră, iar autodisciplina este lucrul față de care firea noas-

tră păcătoasă se va împotrivi. 

Noi am putea să ne dorim să citim o carte, dar trupul 

nostru este slab. Mai degrabă ne-am mulțumi cu o relaxare 

pasivă. Filmele și televiziunea pot fi daruri minunate de la 

Dumnezeu dacă le folosim cu înțelepciune, dar când le lă-

săm necontrolate, ele vor cotropi calendarele noastre și ne 

vor fura din timpul de lectură. Lectura cărților nu este doar 

o chestiune care ține de gestiunea timpului, ci este și un răz-

boi. Ori de câte ori complacerea păcătoasă în sine ne domină 

timpul liber, putem fi siguri că idolii personali se află la lucru 

în trupurile noastre, căutând să distrugă și să cucerească su-

fletul (1 Petru 2:11). 

Idolii distracției și plăcerii fac ca disciplina lecturii căr-

ților să fie o bătălie dusă cu firea noastră pământească. Mai 

degrabă vrem să evităm disciplina și să ne ocupăm de lucruri 

mai ușoare, cum ar fi mesajele e-mail, navigarea pe internet 
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și filmele. Neglijăm cărțile pentru că inimile noastre resping 

disciplina necesară ca să le putem citi. Iar aceasta este o pro-

blemă spirituală, una care ține de lipsa disciplinei personale, 

nu de lipsa timpului. Câtă vreme nu aplicăm Evanghelia eli-

beratoare din păcat în inimile noastre – și nu lovim cu ea în 

idolii de acolo – s-ar putea să nu ajungem niciodată să cul-

tivăm în noi disciplina de sine necesară pentru lectura cărți-

lor. Firea noastră pământească se războiește în interiorul 

nostru. Dacă nu ucidem idolii leneviei și ai mulțumirii de 

sine, acești idoli vor ucide creșterea noastră în acest dome-

niu.  

De aceea, așteaptă-te la o luptă cu firea ta pămân-

tească. 

GĂSEȘTE TIMP, NU SCUZE 

În 1964, Robert Lee a calculat timpul liber în viețile 

americanilor. În cercetarea sa, el a comparat timpul liber la 

dispoziția americanilor din perioada modernă cu cel al unui 

muncitor obișnuit de la mijlocul anilor 1800. Ce credeți că 

a descoperit? 

Este uimitor de observat că muncitorul din urmă cu 

un secol petrecea circa 70 de ore pe săptămână la lu-

cru și trăia circa 40 de ani. Astăzi, el petrece 40 de ore 

pe săptămână la lucru, și are o speranță de viață de 

aproximativ 70 de ani. Asta însemnă că cel de azi are 

în viața lui 22 de ani de timp liber, adică aproape 1500 
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de ore libere în fiecare an, totul însumând circa 33000 

de ore suplimentare de care omul care se naște astăzi 

se poate bucura!1 

Iată cât de mult timp liber! Așadar, de ce este acest 

timp liber atât de greu de stăpânit când vine vorba de a găsi 

timp pentru lectură? 

Pentru mulți dintre noi, absența lecturii ține mai de-

grabă de lipsa de dorință decât de lipsa timpului. C. S. Lewis 

scria: „Singurii oameni care realizează mult în viață sunt cei 

care vor atât de mult să cunoască, încât caută acele lucruri 

în condiții nefavorabile. Condițiile favorabile nu apar nicio-

dată”.2 

 Același lucru este valabil în cazul lecturii. Condițiile 

favorabile pentru lectura cărților nu apar niciodată din senin.  

Există întotdeauna întreruperi și avem o mulțime de 

alte lucruri care ne solicită timpul. Noi toți putem găsi scuze 

pentru lipsa lecturii: suntem prea ocupați, prea obosiți, prea 

istoviți în urma muncii de peste zi, prea __________ (și poți 

pune orice vrei aici). Dar noi toți găsim timp ca să facem 

ceea ce „vrem” să facem.  

Problema nu este că nu avem timp să citim, ci că nu 

avem dorință. Așadar, învață să iubești lectura, pentru că îți 

 
1 Robert Lee, Religion and Leisure in America: A Study in Four Dimensions (Nashville, TN: 
Abingdon, 1964), p. 37. 
2 C. S. Lewis, The Weight of Glory (San Francisco: HarperOne, 2001), p. 60. 
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va fi mai ușor să găsești timp pentru ce îți place. 

CITEȘTE MARILE CĂRȚI 

Cum să ne cultivăm acea dragoste? Începe căutând și 

găsind cele mai bune cărți disponibile. Cere recomandări de 

la prietenii tăi. Marile cărți pot fi găsite în orice gen literar, 

de la romanele care îți cuceresc inima cu întorsături de situ-

ație într-un șir narativ strălucitor, sau cărți istorice care îți 

deschid imaginația retrăind momente decisive din istoria lu-

mii, până la cărți de trăire creștină care aduc claritate în su-

fletul tău și concentrare în viața ta. Nimic nu cultivă o dra-

goste după lectură cum o face o dietă constantă formată din 

marile cărți. 

Cred că singurele cărți care ar trebui arse – sau cel pu-

țin interzise – sunt cele mediocre. Găsește cărțile care te 

atrag. Citește cărțile care te fac să stai treaz până târziu în 

noapte. Poate că aceea este o carte pe care deja ai citit-o. Ai 

face bine să o recitești. 

Stabilește-ți ca obiectiv să fii un cititor care rămâne 

până târziu după o zi lungă și care ridică o carte din biblio-

tecă pentru a se relaxa. Acesta este un cititor care iubește lec-

tura! Se poate să nu fi ajuns încă acolo, așa ca lectura ți se 

poate părea o sarcină de îndeplinit, iar televiziunea, filmele 

și navigarea pe internet ar putea încă să îți domine timpul 

liber. Insistă. Continuă să cauți marile cărți. 
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STABILEȘTE-ȚI PRIORITĂȚILE DE LECTURĂ 

Se poate ca lectura să nu fie disciplinată, eficientă sau 

roditoare până în momentul în care începem să citim cu 

scop. Înainte de a începe să citești o carte, stabilește motivul 

pentru care vrei să o citești. 

Noi neglijăm adesea lucrurile cărora nu le acordăm 

prioritate. Iar lectura cărților este neglijată deseori, pentru că 

ea eșuează să fie o prioritate în viața noastră, iar cauza este 

că nu ne-am definit clar obiectivele în disciplina lecturii. 

Odată ce definim scopul pentru care citim, devine mult mai 

ușor să vedem valoarea practică a cărților în viețile noastre. 

Am discutat deja în capitolul 7 felul în care ne putem 

stabili prioritățile personale de lectură. Gândește-te mereu la 

ceea ce vrei să citești și la ce trebuie să citești – acordând o 

prioritate chiar și lecturilor pentru pura relaxare. Apoi alege 

cărțile care se aliniază acelor priorități. 

OPREȘTE CEVA 

Dar, cu tot timpul liber la dispoziție, noi toți avem un 

număr limitat de zile în viețile noastre (Ps. 90). Faptul că vi-

ețile noastre sunt scurte ne impune să ne restrângem priorită-

țile. Încă aștepți să găsești timp pentru lectură? Ai face mai 

bine să te oprești din alte lucruri. Romancierul Alan Bissett a 

înțeles perfect acest lucru. El scria următoarele: 

Cititorul este asaltat de sute de canale de televiziune, 



CAPITOLUL 10  227 

de cinematografe 3D, de o industrie de jocuri pe com-

puter atât de mare încât face ca industria de la Holly-

wood să fie o furnică, de telefoane inteligente, de Yo-

uTube, de ziarele distribuite gratuit, de cultura cele-

brităților care ne invadează, de accesul instantaneu 

la orice piesă muzicală înregistrată vreodată, de ști-

rile sportive care se derulează 24 de ore pe zi și de 

seturile de spectacole pe DVD cum ar fi The Wire, 

Mad Men și Lost, ce încearcă să copieze într-un fel 

aria de cuprindere și profunzimea literaturii. Nivelul 

fără precedent al datoriilor consumatorilor și recesi-

unea ne-a prins pe toți lucrând tot mai mult la ser-

viciu. Timpul liber deja prețios a fost dirijat către 

mesajele text, Facebook și e-mail. Aproape toate per-

soanele cu care vorbesc se laudă că „le plac cărțile, 

dar pur și simplu nu pot găsi timp pentru lectură”. 

Ei bine, probabil că ar găsi timp, dacă ar alege să îl 

folosească diferit.3 

Ce anume intră în competiție pentru timpul tău de lec-

tură? Ce este mai important decât disciplina lecturii în viața 

ta? Nimic nu ne risipește timpul mai mult decât umblarea 

după tot felul de lucruri, dar fără un scop. Având în vedere că 

o persoană adultă obișnuită din America (18–34) investește 

zilnic doar 10 minute pentru lectură, dar se uită 116 minute 

la televizor, cred că mulți dintre noi avem la dispoziție timpul 

 
3 Alan Bissett, “Who Stole Our Reading Time?” Books Blog, The Guardian, February, 2010, 
www.guardian.co.uk/books/booksblog/2010/feb/02/who-stole-reading-time. 
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pe care îl putem folosi diferit.4 

Așadar, ce anume din viața ta trebuie să se oprească așa 

încât să poți începe să citești? 

CITEȘTE TREI CĂRȚI SIMULTAN 

Ai probleme să găsești timp pentru lectură? Poate că 

ceea ce trebuie să faci este să citești mai multe cărți. Vorbesc 

serios. Un lucru curios s-a petrecut în viața mea. Am desco-

perit că, după ce am început să citesc simultan din trei cărți, 

am găsit mai mult timp pentru lectură. De ce? De fapt este 

o chestie foarte simplă. Eu am văzut că momentele diferite 

din zi mi-au permis să citesc diferite tipuri de cărți. 

Mă bucur să citesc romane istorice, dar nu citesc o as-

tfel de carte dimineața, imediat ce mă dau jos din pat. Îmi 

place să citesc teologie, dar rareori ajung să citesc teologie 

seara, înainte de culcare. Îmi place să citesc opere epice, cum 

ar fi Stăpânul inelelor, dar nu pot să pătrund în acel roman 

în timp ce călătoresc. 

Diferitele genuri literare sunt potrivite pentru mo-

mente diferite din zi, iar dacă citești din trei cărți de genuri 

diferite, ajungi să ai o flexibilitate mai mare în folosirea frag-

mentelor de timp de peste zi. Pe de altă parte, dacă aș citi o 

singură carte, acest lucru mi-ar face mai dificil să găsesc timp 

 
4 National Endowment for the Arts, To Read or Not to Read: A Question of National Con-
sequence, no. 47, November 2007, www.nea.gov/news/news07/TRNR.html. 
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pentru ea, pentru că timpul îmi este restricționat de o mul-

țime de aspecte contextuale. Aș vrea să explic acest lucru în 

cele ce urmează. 

SALVEAZĂ MEDIUL 

Când am început să mă gândesc la situațiile în care 

caut să folosesc frânturi de timp pentru lectură, am ajuns să 

îmi dau seama că anumite medii favorizează lectura anumi-

tor tipuri de cărți. Iată câteva astfel de locuri: 

Lectura de la birou. Eu obișnuiesc să mă dau jos din 

pat dimineața, să-mi pregătesc o cafea și să merg la biroul 

meu. Aici mă întâlnesc cu Dumnezeu prin Scriptură și adese-

ori acesta este locul în care mă adâncesc în comentarii biblice 

și în cărți teologice. Majoritatea lecturii mele devoționale se-

rioase se face la birou, în primele ore ale dimineții. 

Lectura de la cafenea. Cele mai voluminoase și mai 

dificile cărți, acele cărți care necesită atenția cea mai mare 

alături de o cafea tare, sunt cărțile pe care le iau cu mine la 

cafenea în zilele mele libere. Acolo investesc între două și 

patru ore de lectură concentrată. Odată ce căștile mi se așază 

pe urechi și începe muzica, coperta cărții se deschide și lu-

mea din jurul meu pare că dispare. 

Lectura de la frizer. Frizerul meu este abonat la 20 

de reviste, pentru că oamenii care așteaptă să le vină rândul 

au câtva timp liber pentru lectură. Eu nu merg niciodată la 
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frizer fără să am o carte cu mine. Am descoperit că pot citi 

orice fel de carte într-un astfel de mediu. 

Lectura din pauza de prânz. Când sunt la serviciu, 

pot să citesc deseori lecturi devoționale scurte în micile frag-

mente de timp care se ivesc. Păstrez o gamă largă de cărți la 

îndemână, inclusiv un exemplar dintr-o carte de rugăciuni 

precum The Valley of Vision [Valea vedeniei]. De multe ori 

îmi rezerv 15 minute în timpul pauzei de masă de la prânz 

pentru un scurt devoțional. Acesta este un moment deosebit 

pentru a-mi recalibra inima la mijlocul zilei.  

Lectura de seară. Seara, când soarele a coborât, copiii 

au adormit și creierul se îndepărtează de tumultul zilei, îmi 

place să citesc romane istorice și biografii. Pentru mine, 

acesta este cel mai bun timp când pot să citesc despre viețile 

altora. 

Lectura din pat. Sfidându-i pe experții în feng shui, 

eu țin lângă patul meu o stivă de cărți. Acestea sunt cărțile 

care le citesc în cele 30 de minute dinaintea somnului, și din 

fiecare pot citi pasaje scurte. Acestea nu sunt cărți pe care 

vreau să le citesc din scoarță în scoarță. Ele sunt niște eșan-

tioane luate ca de pe un platou cu brânzeturi, cărți din care 

vreau să citesc anumite capitole, cărți cu poezii scurte sau 

cărți interesante în care vreau să pătrund ocazional. Această 

stivă de cărți nu ajunge citită complet niciodată, pentru că 

este formată din cărți pe care de la bun început n-am vreo 
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intenție să le citesc în întregime. La fiecare câteva luni de zile 

înlocuiesc acest set de cărți. 

Lectura de călătorie. Eu călătoresc destul de mult. 

Totuși, mi-a luat ceva timp să îmi dau seama cum să folosesc 

cel mai bine lectura din timpul călătoriilor. Pentru o vreme, 

am călătorit luând cu mine cărți beletristice ușoare, crezând 

că un roman ar fi alegerea perfectă. Totuși, lectura mea n-a 

fost niciodată benefică folosind astfel de cărți. Chiar dacă am 

încercat să citesc romane în zornăitul și vibrațiile fuzelajului 

avionului, m-am descoperit pierzându-mi interesul. Am des-

coperit mai târziu că, la 10.000 m altitudine, viața mea pare 

să se alinieze perfect. Odată ce am făcut această descoperire, 

am început să-mi limitez bagajele la cărți de afaceri, cărți 

despre viața creștină și cărți care îmi dau suficiente învățături 

sau sfaturi care să îmi stimuleze gândirea reflexivă și să mă 

ajute să îmi plănuiesc mai bine prioritățile, lucrurile din fa-

milie și de la serviciu. Adeseori părăsesc avionul însoțit de 

pagini întregi de gânduri profunde, o energie nouă pentru 

viață și o focalizare clară pe scopurile principale din viață.  

Citind mai multe cărți simultan, am flexibilitatea de a 

lectura anumite cărți în anumite medii. Sunt sigur că prio-

ritățile tale de lectură și mediile în care citești vor fi diferite 

de ale mele. Dar trebuie să te gândești bine la aceste con-

texte, pentru că fiecare mediu va favoriza anumite tipuri de 

lecturi. 
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IDEEA CENTRALĂ 

Ideea centrală din acest capitol este că poți găsi timpul 

necesar ca să citești cărți. Totuși, acest lucru îți cere să te 

gândești la câteva subiecte relevante: 

 Așteaptă-te la împotrivire din inima ta. 

 Găsește-ți timp să citești, nu scuze de ce să nu ci-

tești. Noi avem scuze suficiente pentru orice. 

 Cultivă-ți o foame după lectură prin a citi (și 

reciti) marile cărți. 

 Stabilește-ți prioritățile de lectură și lasă-le să 

dirijeze felul în care alegi cărțile. 

 Încetează să faci anumite lucruri ca să-ți poți 

găsi timp de lectură. 

 Încearcă să citești simultan din trei (sau mai 

multe) cărți și să te folosești de mediile diferite 

în care te poți afla. 

Nu trebuie să fii recenzor profesionist ca să citești o 

mulțime de cărți. Nu trebuie să ai un creier strălucit. Ceea 

ce ai nevoie este să fii consecvent și să ai scopuri. Dacă poți 

fi disciplinat, vei găsi timpul de care ai nevoie ca să citești. 

 



233 

11 
DISTRAS 

Obiceiurile în folosirea internetului                                 

fură din abilitatea de lectură 

 

Fă cunoștință cu David Ulin. David este recenzor edi-

torial la Los Angeles Times. El citește o mulțime de cărți pen-

tru că este plătit să le facă recenzii. Asta este slujba lui. 

Totuși, într-o zi, David a observat ceva alarmant – sar-

cina de a citi cărți devenise din ce în ce mai dificilă. Pentru 

un cititor profesionist de carte, aceasta era o veste rea. 

Problema nu ținea de lipsa voinței de a citi, ci de lipsa 

concentrării. El a scris despre experiența lui în articolul auto-

biografic „The Lost Art of Reading” [Arta pierdută a lecturii]: 

Lectura este un act de contemplare, probabil singurul 

act în care ne permitem să ne alipim de mintea unei 

alte ființe omenești… Totuși, ca să putem face așa 

ceva, avem nevoie de un anumit fel de tăcere, de o 

abilitate de a filtra zgomotul. O astfel de stare este tot 

mai greu de obținut în societatea noastră extrem de 

conectată, în care fiecare zvon și fiecare lucru plictisi-

tor ajunge distribuit și publicat pe bloguri. Astăzi se 
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pare că noi nu căutăm contemplarea, ci un fel ciudat 

de distracție mascată, ca și cum am vrea să știm totul. 

De ce? Din cauza iluziei că iluminarea se bazează pe 

viteză, că este mai important să reacționezi decât să 

gândești, că trăim într-o cultură în care ceva este ata-

șat de fiecare moment din timp.1 

Ulin ne-a îndreptat apoi către internet ca principala 

cauză a acestei concentrări pierdute. Și nu este singurul. În 

vara anului 2008, jurnalistul Nicholas Carr a publicat un 

articol în The Atlantic, prin care a adus aceste îngrijorări îna-

intea atenției publice sub titlul provocator, „Is Google 

Making Us Stupid?” [Ne prostește Google?]. El scria atunci: 

De-a lungul ultimilor ani, am avut sentimentul de-

ranjant că cineva sau ceva s-a jucat cu creierul meu, 

remodelând circuitul neural și reprogramându-mi 

memoria. Nu mi-am pierdut abilitățile mentale, cel 

puțin atât cât pot spune, dar lucrurile se schimbă. 

Nu mai gândesc în felul în care obișnuiam să gân-

desc. Și pot să simt asta foarte clar atunci când citesc. 

Cufundarea mea într-o carte sau într-un articol lung 

obișnuia să îmi fie un lucru ușor. Mintea mea avea să 

fie prinsă în narațiune sau în întorsăturile argumenta-

ției, și aveam să petrec ore întregi navigând prin un-

duirile lungi ale prozei. Acest lucru rareori mi se mai 

întâmplă acum. Concentrarea mea începe adesea să se 

 
1 David L. Ulin, “The Lost Art of reading,” Los Angeles Times, August 09, 2009, articles.la-
times.com/2009/aug/09/entertainment/ca-reading9. 
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piardă după două sau trei pagini. Devin agitat, pierd 

șirul poveștii, așa că încep să caut alte lucruri pe care 

să le fac. Mă simt de parcă aș încerca întotdeauna să 

îmi târăsc creierul rătăcitor înapoi către text. Lectura 

profundă care obișnuia să mi se pară ceva natural a 

devenit o luptă… Ceea ce internetul face este să îmi 

ucidă capacitatea de concentrare și contemplare. Min-

tea se așteaptă acum să preia informații în felul în care 

internetul le distribuie: într-un flux rapid de parti-

cule. Cândva, eram un scafandru profesionist în ma-

rea cuvintelor. Acum doar zgârii suprafața lor ca un 

tip într-un jet-sky.2 

Carr și Ulin par să vorbească despre același lucru. Ce 

anume se petrece cu ei? Oare acest lucru ți se întâmplă și ție? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie să anali-

zăm felul în care lectura online, atunci când devine un obi-

cei, dăunează disciplinei noastre de lectură offline. Din 

punct de vedere social, internetul ne oferă fluvii de informa-

ție fragmentată ce poate fi parcursă ușor, pe măsură ce trece 

pe dinaintea ochilor noștri. Social media (precum Facebook 

și Twitter) și navigarea online ne vor antrena mințile să vâneze 

informație în bucăți mici, izolate. În fapt, „în sens tradițional, 

noi nu citim pe internet, indiferent de vârsta noastră și de 

 
2 Nicholas Carr, “Is Google Making Us Stupid? What the Internet Is Doing to Our Bra-
ins,” The Atlantic Magazine (July/August 2008), www.theatlantic.com/magazine/ar-
chive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/. Carr a scris ulterior o carte pe această 
temă, The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (New York: W. W. Norton 
& Company, 2010). 
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cât de bine ne pricepem la computere”, scria Susan Jacoby. 

„Lucrurile în care ne implicăm – ca niște păsări de pradă 

care-și caută următoarea masă – constau într-un proces de 

scanare a împrejurimilor cu un ochi pregătit să vâneze anu-

mite feluri de informație”.3 Este discutabil dacă rezultatul 

este că ajungem să avem creierele remodelate. Mai puțin dis-

cutabil este însă adevărul că fragmentele de informație pe 

care le căpătăm prin navigarea pe internet ne erodează abili-

tatea de concentrare. Iar această erodare a concentrării influ-

ențează felul în care gândim și felul în care citim cărțile. 

 Ironic este că aceste îngrijorări sunt ecoul unei temeri 

foarte vechi, exprimată de un filozof antic. 

PERICOL! CĂRȚI ÎN FAȚA TA 

În această carte, am plecat de la prezumția că, pentru 

noi, cărțile sunt bune. Probabil că ai hotărât să citești această 

carte pe baza aceleiași convingeri. Cine ar avea îndrăzneala 

să pună valoarea cărților sub semnul întrebării? Filozoful 

grec Socrate. 

Socrate s-a împotrivit ideii de cărți. El căuta să prote-

jeze o societate structurată în jurul comunicării orale. So-

crate a pierdut dezbaterea, bineînțeles, dar de ce era el revol-

tat de apariția cărților? Au fost mai multe motive, dar vreau 

să mă concentrez pe două dintre ele: 

 
3 Susan Jacoby, The Age of American Unreason (New York: Vintage, 2009), p. 263. 
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 Socrate s-a temut că memoria omului avea să 

fie slăbită de cărțile scrise.  

 Socrate s-a temut că meditarea profundă avea 

să fie slăbită de cărțile scrise.4 

După opinia lui Socrate, cărțile aveau să submineze 

tradiția orală a învățaților, iar pierderea tradiției orale avea 

să ducă la minți înguste. Dacă te gândești bine la acest lucru, 

îngrijorarea lui este rezonabilă. Dacă suntem onești, recu-

noaștem că nu prea scriem pe hârtie lucruri ca să le ținem 

minte, ci de regulă le scriem ca să le uităm. Odată ce avem 

informația scrisă pe hârtie, nu mai suntem nevoiți să memo-

răm toate aspectele specifice și nici să ne educăm mințile să 

își reamintească detalii. Din acest punct de vedere, cărțile 

ajută la reamintirea acelor lucruri, făcând mai puțin necesară 

exersarea abilității de memorie, lucru care ne slăbește min-

țile. Citând dintr-o întâmplare la care el însuși se gândise, 

Socrate a spus: 

Dacă oamenii învață acest lucru [scrisul], el va im-

planta uitarea în sufletele lor. Ei vor înceta să își folo-

sească memoria pentru că se vor baza pe ceea ce au 

scris, nemaiapelând la memoria din interiorul lor, ci 

folosindu-se de mijloacele și lucrurile exterioare. Ceea 

ce ai descoperit nu este o rețetă venită în ajutorul 

 
4 See Maryanne Wolf, Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain 
(New York: HarperCollins, 2007), p. 51–78. 
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memoriei, ci în ajutorul amintirii lucrurilor scrise.5 

Socrate era îngrijorat că învățații urmau să se bazeze 

pe detalii exterioare care se găsesc în cărți, nu pe gândirea și 

meditarea adâncă la acele lucruri. El era îngrijorat că o cu-

noaștere externalizată avea să înlocuiască înțelepciunea interi-

orizată. Tradiția orală încuraja o căutare sănătoasă a înțelep-

ciunii interioare, însă bibliotecile și cărțile aveau să devină 

niște simple unelte de sprijin exterioare, care să ne reamin-

tească diverse informații. Nu sunt sigur dacă Socrate era con-

știent de beneficiile uriașe ale cărților – inclusiv de păstrarea 

propriilor cuvinte despre cărți (ironic). Dar este clar că So-

crate a văzut vremea cărților ca un atac la adresa memoriei 

omului.  

Pericolele pe care Socrate le-a prevăzut au sosit acum, 

în epoca modernă a internetului. Când putem accesa suma 

cunoașterii umane cu o singură atingere pe ecranul unui 

smartphone, în 0,2 secunde, printr-o căutare pe Google în 

timp ce conducem mașina pe autostradă la 90 km/h, ce se 

întâmplă cu memoria? Cine mai are nevoie să țină minte 

detalii? Memoria face pasul înapoi și se micșorează ca un 

bob de strugure pe care copiii îl lasă pe scaunul din spate 

al mașinii. Un autor onest a mărturisit următoarele în re-

vista Wired: „Linia de demarcație dintre momentul în care 

 
5 Reginald Hackforth, trans., Plato’s Phaedrus (Cambridge: Cambridge University, 1952), 
p. 157. 
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memoria încetează iar Google intervine devine tot mai în-

cețoșată cu fiecare secundă”.6 Aceasta era principala îngri-

jorare a lui Socrate. Pe măsură ce motoarele de căutare on-

line devin mecanisme foarte rafinate de găsire a informa-

ției, memoria noastră internă ajunge tot mai puțin nece-

sară. Noi luăm decizii mai mult pe baza accesului la aceste 

provizii exterioare de informație, și mai puțin pe baza unei 

visterii interne de înțelepciune cultivată. 

Implicațiile sunt uriașe pentru cei care citesc cărți: fe-

lul în care citim online afectează felul în care citim offline. 

Cititorii creștini de carte care folosesc frecvent inter-

netul și social media se vor confrunta cu patru ispite care le 

vor îngreuna ocrotirea și cultivarea abilităților de lectură a 

cărților. 

PATRU ISPITE 

Derulare fragmentată sau înțelegere susținută 

Internetul este conceput ca să ne încurajeze să parcur-

gem informații, nu să citim lent și să digerăm acea informație. 

Carr scria că „majoritatea proprietarilor de conținut comercial 

pe internet au un interes financiar în colectarea firimiturilor de 

date pe care le lăsăm în urma noastră pe măsură ce țopăim din 

link în link – și cu cât lăsăm mai multe firimituri, cu atât le 

 
6 Clive Thompson, “Your Outboard Brain Knows All”, Wired Magazine, September 25, 
2007, www.wired.com/techbiz/people/magazine/15-10/st_thompson. 
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este mai bine. Ultimul lucru pe care aceste companii îl do-

resc este să încurajeze lectura lentă, gândirea focalizată. In-

teresul lor economic este să ne îndrepte către distracție”.7 

Iar nouă ne place distracția. Noi vrem distracție. Dis-

tracția este felul în care stăm suficient de ocupați ca să evităm 

autodisciplina necesară lecturii cărților. În lumina a ceea ce 

el denumește „lumea noastră postmodernă complet conec-

tată și supra-stimulată a telefoanelor celulare, a radiourilor, 

laptopurilor, jocurilor video, a televiziunii omniprezente, a 

sporturilor extreme și a multor astfel de lucruri”, filozoful 

creștin Douglas Groothuis scria: 

Umblarea noastră nestăvilită după distracție este de 

multe ori o încercare de a scăpa de mediocritatea vieții. 

Nouă ni se pare extrem de dificil să stăm liniștiți în ca-

merele noastre, când televizorul sau ecranul compute-

rului ne oferă o mulțime de stimulente posibile. Oa-

menii postmoderni sunt perpetuu agitați. Ei caută frec-

vent liniștea în distracție, în loc să caute satisfacția în 

adevăr. Așa cum spunea Pascal, „Natura noastră constă 

în mișcare. Odihna absolută este moarte”. Starea pos-

tmodernă este una de suprasaturare și supra-stimulare, 

iar acest lucru contribuie la înclinația noastră de a ne 

abate de pe calea care ne-ar duce la realități mai înalte.8 

 
7 Carr, “Is Google Making Us Stupid?” 
8 Douglas Groothuis, “Why Truth Matters Most: An Apologetic for Truth-Seeking in 
Postmodern Times,” Journal of the Evangelical Theological Society (September 2004): p. 
453. 
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Internetul ne oferă o mulțime de stimuli care să ne 

țină departe de aceste „realități mai înalte”. Internetul ne 

prezintă fragmente aleatoare de informație care curg înain-

tea noastră într-un șuvoi – o actualizare de status pe Face-

book, o nouă postare pe Twitter, chiar și un e-mail sosit la 

întâmplare – și atenția noastră ajunge ciopârțită în frag-

mente mici, deconectate, și asta pe tot parcursul zilei. Inter-

netul încurajează navigarea superficială, nu concentrarea. 

Prin contrast, lectura cărților nu poate avea loc fără o 

concentrare disciplinată și susținut liniară. În loc să navigăm 

după fragmente de informații, noi învățăm să devenim gân-

ditori profunzi, care muncesc din greu ca să înțeleagă ce ci-

tesc (2 Tim. 2:7). 

Succesul în viață ne cere să cultivăm abilitatea rațio-

namentului liniar. Acest lucru este valabil în cazul lecturii 

cărților și este valabil când vrem să învățăm matematică, să 

cântăm muzică, să rezolvăm probleme personale complexe 

și să luăm decizii importante. Lectura este un fel de a ocroti 

și cultiva concentrarea liniară de care avem nevoie în viață. 

Dacă ne umplem viețile cu fragmente de informație, 

creierele noastre se vor adapta, iar concentrarea noastră va 

slăbi. Vom începe să vedem că lectura articolelor, capitolelor 

și cărților va fi tot mai solicitantă pe măsură ce atenția noas-

tră va slăbi. În final, ni se va părea greu să parcurgem chiar 

și câteva paragrafe mai lungi de proză. 
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Cititorii de cărți trebuie să lucreze mult ca să-și ascută 

atenția. Asemenea alergătorilor la maraton, care se antre-

nează zilnic ca să-și crească rezistența, cititorii de cărți tre-

buie să se disciplineze să citească o carte vreme de 30 până la 

60 sau 90 de minute în șir, străduindu-se să-și crească abili-

tatea mentală de concentrare. Acest lucru este imposibil dacă 

nu vor exista perioade de timp când să ne despărțim de dis-

tracțiile fragmentate ale vieții. 

Reacție sau gândire 

Tradițional vorbind, un cititor din trecut alegea o carte 

și stătea singur în fotoliul de lectură. Când se întâlnea cu idei 

deosebite, cititorul interioriza acele idei și se gândea la ele. Dacă 

se întâlnea cu idei cu care nu era de acord, cititorul se oprea 

pentru a reflecta la ceea ce făcea ca acea idee să îi pară respingă-

toare. Cu alte cuvinte, cititorii tradiționali intrau în dialog cu 

acele cărți pe care le citeau și își foloseau mintea.  

Acest lucru s-a schimbat odată cu interacțiunea socială 

online. Acum, când ajungem la o idee care ne place, suntem 

ispitiți să reacționăm rapid, să le împărtășim ideea prieteni-

lor printr-un e-mail, o postare pe Facebook sau pe blog. 

Când suntem în dezacord, răspunsul nostru inițial este să le 

cerem părerile altora. Având acces online la atât de mulți 

prieteni, ispita este de a reacționa, nu de a cântări, și este o 

problemă pe care Kevin Kelly a analizat-o în articolul său, 

„Reading in a Whole New Way” [Citind într-un fel cu totul 
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nou], unde compară lectura de pe pagina unei cărți cu lec-

tura de pe un ecran: 

Cărțile erau bune, contribuind la dezvoltarea unei 

minți capabile de contemplare. Ecranele încurajează 

mai degrabă gândirea utilitaristă. O idee nouă sau un 

fapt neobișnuit va provoca un reflex de a face ceva: 

să cercetăm termenul, să le cerem opinia „prieteni-

lor” noștri de dincolo de ecran, să vedem ce perspec-

tive alternative există, să punem un semn special, să 

interacționăm sau să distribuim acel lucru mai de-

grabă decât pur și simplu să reflectăm pe marginea 

lui.9 

Când reacționăm la ceea ce tocmai am citit, în loc să 

ne oprim ca să medităm și să gândim, ne formăm un impuls 

pe care îl aducem și în lectura cărților. Eu observ acest lucru 

în propriul fel de a citi. Sunt mai degrabă tentat să scriu ceva 

repede pe Twitter, dar mai puțin să mă opresc și să gândesc. 

Mai degrabă sunt înclinat să alerg la Google, decât să mă 

opresc și să cântăresc ceea ce am citit.  

De aceea, data viitoare când ești implicat în lectură, 

întreabă-te lucruri ca acestea: Când te întâlnești cu o parte 

provocatoare sau ciudată a unei cărți, ce ești mai tentat să 

faci: să reacționezi sau să gândești? Când ești tentat să reacți-

onezi, oprește-te pur și simplu, gândește-te și meditează la 

 
9 Kevin Kelly, Smithsonian, August 2010, www.smithsonianmag.com/specialsecti-
ons/40th-anniversary/Reading-in-a-Whole-New-Way.html. 
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ceea ce citești. 

Acces rapid la informație sau înțelepciune digerată lent 

A treia provocare ajunge în inima îngrijorării lui So-

crate. Înțelepciunea valoroasă pentru viață rezultă din medi-

tare și gândire profundă. 

Este ușor să zgâriem în jur căutând informații online 

sau să țopăim de la un detaliu fragmentat la altul, dar munca 

devine grea când suntem determinați să studiem o carte ca 

să căpătăm înțelepciunea necesară pentru viață. Adevărata 

învățare și adevărata înțelepciune sunt rodul studiului sârgu-

incios pe termen lung și al meditației, beneficii pe care nu le 

putem avea de pe urma cărților decât dacă suntem gata să ne 

încetinim mințile, să reducem la tăcere lucrurile care ne dis-

trag și să ne gândim atent la ceea ce citim. 

Îndemânarea de a citi câteva cărți profunde cu scopul 

de a căpăta înțelepciune cere concentrare intențională și con-

tra-culturală. Dintre toți oamenii înconjurați de date în epoca 

informației, creștinii ar trebui să protejeze cel mai mult tim-

pul necesar meditației lente (Prov. 4).  

Parcurgere cu mintea sau desfătare cu inima 

Totuși, ca să nu aruncăm tot blamul asupra interne-

tului, lectura grăbită a cărților pare să fie o problemă de care 

Google se folosește. Puritanul Thomas Brooks (1608–1680) 

s-a confruntat cu o problemă similară în Anglia secolului al 
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XVII-lea. Brooks scria: 

Ține minte că nu lectura grăbită, ci meditația serioasă 

asupra adevărurilor sfinte și cerești este ceea ce face ca 

acestea să se dovedească dulci și folositoare pentru su-

flet. Ceea ce strânge miere nu este atingerea florii, ci 

faptul că albina rămâne o vreme pe floare și extrage 

dulceața din ea. Nu cel care citește cel mai mult, ci cel 

care meditează cel mai mult se va dovedi creștinul cel 

mai ales, cel mai suav, cel mai înțelept și cel mai pu-

ternic.10 

Meditarea lentă asupra a ceea ce citim nu este un lucru 

esențial doar pentru a căpăta înțelepciune, ci și pentru a ex-

perimenta desfătare în lectură. 

Pentru a simți adânc lucrurile spirituale, trebuie să gân-

dim adânc. Și pentru a gândi adânc, trebuie să citim adânc. 

Iar pentru a citi adânc, trebuie să citim cu atenție, nu în grabă.  

Dacă ne disciplinăm să citim cu atenție și să ne gân-

dim profund la ceea ce citim, ne vom îndrepta sufletele către 

desfătare. Dar sufletele noastre nu pot să găsească desfătare 

în lucrurile pe care mintea doar le zgârie la suprafață. 

Sunt convins că eu însumi am nevoie de corecție chiar 

în timp ce scriu aceste lucruri. Este ușor să vorbim imperso-

nal despre aceste provocări.  

 
10 Thomas Brooks, Precious Remedies against Satan’s Devices in The Works of Thomas 
Brooks, 6 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1980), 1:8. 
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Dar realitatea este că fiecare dintre aceste provocări și-

a făcut loc în practica lecturii mele și, într-o anumită mă-

sură, continuă să fie niște provocări care lovesc în mine. Într-

un fel, ele mi-au devenit evidente când am început să citesc 

cărți pe un dispozitiv electronic. 

KINDLE 

Eu am citit cărți pe un dispozitiv Kindle timp de 18 

luni. În acele luni, am descoperit că puteam citi mai repede 

și că puteam citi mai ușor în timpul călătoriilor cu avionul, 

în parc și în pat. Puteam să descarc instantaneu cărți noi. 

Niciodată nu mi-au fost cărțile mai accesibile și n-am avut 

niciodată 100 de cărți care să îmi încapă atât de confortabil 

în mână. Cu toate aceste cărți la dispoziție, m-am descoperit 

trecând peste multe titluri în același timp, devenind plictisit 

repede de o carte și trecând la o alta, aparent mai promiță-

toare. 

După un an de prietenie cu acel dispozitiv Kindle, am 

observat că obiceiurile mele de lectură online și-au făcut loc 

în cele de lectură pe dispozitivul Kindle. Toate obiceiurile 

de lectură fragmentată au început să apară pe când citeam 

cărți pe Kindle. Am observat următoarele: 

 Eram mai puțin atent la cărțile electronice pe 

care le citeam.  

 Aveam un sentiment persistent al grabei.  
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 Mi se părea dificil să-mi mențin o atenție lini-

ară timp îndelungat. 

 Meditam rareori în timp ce citeam o carte elec-

tronică. 

 Reacționam la ceea ce citeam, în loc să mă 

opresc ca să gândesc și să meditez. 

 Mă descopeream ispitit să trec la o altă carte 

dacă cea pe care o citeam nu îmi capta atenția 

totdeauna. 

 Mă regăseam trecând repede de la o carte la alta 

și citind superficial. (Kindle îi informează pe 

cititori care sunt părțile dintr-o carte care au 

fost cel mai intens subliniate de alți cititori, și 

adeseori nu făceam decât să trec de la un para-

graf popular la altul.) 

Poți fi mai disciplinat decât mine (și, în fapt, există des-

tule șanse să fii). Totuși, am observat cum în viața mea își fac 

loc ușor mai multe feluri nepotrivite de a citi. Indiferent cât am 

încercat, pur și simplu nu puteam să scap de ele. 

După 18 luni, am abandonat dispozitivul meu Kindle 

și m-am rededicat lecturii cărților în format tipărit. 

Dispozitivele electronice de citit cărți vor rămâne în 

această lume. Cărțile electronice sunt convenabile pentru 
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consumatori, profitabile pentru scriitori și simplu de publi-

cat (nu este nevoie de hârtie, nici de legătorie, nici de tran-

sport, nici de spațiu de stocare în biblioteci). 

Pe măsură ce dispozitivele de lectură electronică vor 

avansa și vor include navigarea pe internet, motoarele de cău-

tare online, social media și emailul, ele nu vor face decât să 

crească potențialul pentru distragerea noastră de la lectură. Is-

pitele periferice care întrerup lectura cărților vor fi inevitabile 

– ele vor deveni în fapt inseparabile de cărți! 

Nu vreau să spun că nu voi mai folosi niciodată un 

dispozitiv electronic de citit. Totuși, pentru moment, când 

citesc, pun telefonul deoparte, îl deconectez de la internet, 

iau o carte în format tipărit de pe raft, găsesc un creion și 

îmi iau timp să parcurg paragrafe lungi de proză. 

ALUNGĂ LUCRURILE CARE TE DISTRAG 

Așadar, ne prostește Google? Nu sunt sigur că ar tre-

bui să aruncăm toată vina la picioarele lui Google, Twitter, 

Facebook, Kindle sau iPad. Dacă nu putem citi cărți, doar 

noi suntem vinovați. Eu însumi mă învinuiesc doar pe mine. 

Ceea ce a erodat concentrarea de care aveam nevoie ca să 

citesc cărți a fost navigarea fără sens pe internet. 

Ideea acestui capitol nu este să te deconectezi de la in-

ternet. Dacă ești o persoană ca mine, ai nevoie de internet, 
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de motoare de căutare, de e-mail și de social media. Eu de-

pind de internet ca să mă conectez cu prietenii, să comunic 

cu colegii și chiar să găsesc și să cumpăr cărți bune! 

Ideea acestui capitol este una destul de simplă: noi, 

creștinii, fiind convinși de importanța lecturii cărților, ar tre-

bui să cântărim periodic efectele internetului și ale social me-

dia asupra vieților noastre. Concentrarea și autodisciplina de 

care este nevoie pentru lectura cărților necesită ani de prac-

tică pentru zidirea și exersarea consistentă a acestei disci-

pline. Dacă suntem nepăsători, concentrarea și disciplina se 

vor eroda și ne vom regăsi într-o bătălie gata să fie pierdută 

– pierzându-ne răbdarea față de cărți și desfătarea pe care 

lectura ne-o poate da. 

Îndemânarea și concentrarea necesare pentru lectura 

cărților sunt lucruri pentru care merită să luptăm. 
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12 
MARGINALIA 

Arta fină a desfigurării cărților                                                    

cu pixuri, creioane și markere 

 

Eu am crescut în bibliotecile și școlile publice. Sunt 

destul de sigur că acesta este motivul pentru care am o reți-

nere adânc înrădăcinată față de scrisul în cărți. Această frică 

a fost implantată adânc în subconștientul meu de bibliote-

cari și învățători, pentru că ei căutau să își protejeze cărțile 

de neastâmpărații ireverențioși ca mine. 

Pentru mulți dintre noi, scrisul în interiorul cărților a 

fost nu doar descurajat, ci și pedepsit. Era tratat ca un act 

hain și premeditat. Unii dintre noi am fost participanți ac-

tivi la scena bibliocrimelor. În biblioteca școlii, o carte era 

descoperită la un moment dat ruptă cu un creion.  

Bibliotecarii scoteau cartea din circulație, îi deschi-

deau coperta și o ștampilau dramatic cu cerneală roșie: 

„Exemplar mutilat”. Bibliotecarii verificau săptămâni la 

rând legitimațiile elevilor cu suspiciune. Un biblioucigaș 

umbla liber. 
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Exagerez un pic, dar atitudinea de tip antimarginalia 

din școli nu este un lucru fictiv. În fapt, știu un adult care a 

fost atât de traumatizat în copilărie, încât acum i se pare greu 

să completeze o integramă! 

Totuși, însemnările de pe marginea unei cărți sunt do-

vada unui cititor care se gândește la ceea ce citește. Noi nu 

citim ca să citim, ci ca să gândim. „Convingerea mea este că 

studiul roditor ține în primul rând de gândire, nu de citire”, 

spunea John Piper. „Eu zic că lectura, care a fost lăsată să fie 

un stimul și o călăuză pentru gândirea independentă, devine 

în mod uzual un substitut al acesteia. Dovada este că citim 

multe cărți, dar ne notăm foarte puține lucruri din ele”.1  

Eu mi-am depășit fobia de marginalia. Acum cred că 

notițele luate într-o carte sunt un semn al unui cititor sănă-

tos și matur. Eu scriu în cărțile mele – cu creionul sau pixul! 

– și cred că și tu ar trebui să faci acest lucru. Capitolul de 

față este o încercare de a te convinge. 

DE CE IAU NOTIȚE ÎN CĂRȚILE MELE 

Știi deja că eu prefer cărțile în format tipărit – felul de 

cărți pe care prietenii le pot împrumuta, care pot fi însem-

nate cu pixul și care pot fi decorate cu notițe adezive. Dar 

când eu cumpăr aceste cărți – chiar cărți noi și scumpe – nu 

 
1 John Piper, “The Ministry of the Word”, predică la Bethlehem Baptist Church, Min-
neapolis, MN, 25 Noiembrie 1984, www.desiringgod.org/resource-library/sermons/the-
ministry-of-the-word. 
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ezit să le ciopârțesc cu markere și pixuri de toate culorile. 

Iată zece motive pentru care fac acest lucru. 

1. Ca să însemnez cărțile care îmi aparțin. De fiecare 

dată când cumpăr o carte care se va adăuga permanent bi-

bliotecii mele, scriu numele meu pe coperta interioară. În 

felul acesta, declar că sunt proprietarul ei. Acesta este felul 

meu de a spune că acea carte îmi aparține, că a fost adăugată 

bibliotecii mele și că este un instrument pe care îl folosesc 

cum cred eu mai bine. 

2. Ca să le recunosc valoarea temporară. În primul ca-

pitol al acestei cărți, am descoperit că toate operele și scrierile 

din literatură pot fi separate în două genuri majore – Scrip-

tura și toate celelalte cărți. Oricât aș iubi cărțile și literatura, 

cărțile din biblioteca mea nu sunt veșnice. Toate cărțile mele 

se află în procesul de a se întoarce în țărână – „căci hârtie 

ești, și în hârtie te vei întoarce”. Eu păstrez proaspăt acest 

adevăr în minte atunci când iau un pix și încep să scriu no-

tițele pe paginile unei cărți. Cărțile mele nu sunt piese fragile 

de muzeu ca să le arhivez în spatele unei vitrine de sticlă, ci 

instrumente de mână intens folosite, ciocane, clești, rulete și 

mânere, lucruri care mă ajută să-mi remodelez gândirea. 

3. Ca să subliniez ceea ce apreciez. Eu însemnez fraze, 

propoziții, paragrafe și chiar pagini despre care cred că ex-

primă foarte bine o idee. Eu le consider aur. Pepitele de aur 

pot fi paragrafe, propoziții și chiar fraze pe care nu vreau să 
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le uit. De aceea, le însemnez ca să iasă în evidență. Voi ex-

plica mai târziu în acest capitol cum fac aceste marcaje. 

4. Ca să urmăresc scheletul cărții. De multe ori, editu-

rile pun la dispoziția cititorului spații destul de generoase pe 

marginea textului cărților. Eu umplu acele margini cu pro-

priile notițe pe măsură ce observ argumentele autorului. 

Adeseori, după ce am încheiat de citit un capitol, mă întorc 

la prima lui pagină ca să creionez un simplu sumar. Obiec-

tivul este să fac așa încât structura scheletică a capitolului să 

îmi devină mai clară și evidentă pe măsură ce înaintez în 

carte, în special în cărțile de non-ficțiune.  

5. Ca să subliniez ceea ce la început mi se pare incorect. 

Amintește-ți ce am învățat mai devreme: adeseori este cel 

mai bine să citești un capitol fără să te oprești. Dacă am de-

a face cu o carte pe care încerc să o citesc repede, îmi mar-

chez întrebările pe margine cu un simplu semn de întrebare 

la care pot să mă întorc ulterior. Totuși, la prima parcurgere 

a textului, pur și simplu însemnez secțiunile pe care vreau să 

le reconsider ulterior. 

6. Ca să le plasez între cărțile din biblioteca mea. În căr-

țile mele, eu adaug adesea contraargumente preluate din alte 

cărți sau referințe din alți autori. Îmi place să pun laolaltă 

ceea ce citesc într-o carte și ceea ce am citit în restul cărților 

din bibliotecă. Aceste notițe de margine îmi permit să con-

struiesc punțile de legătură cu alte cărți. Când mă întorc la 
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o carte, voi fi îndemnat să mă întorc la un grup de cărți, sau 

la capitole și pagini specifice legate de o anumită temă. În 

felul acesta, eu mi-am țesut împreună biblioteca prin noti-

țele de pe marginea cărților. 

7. Ca să-mi exprim emoția. Cititorii sănătoși au emoții 

atunci când citesc. Ei își exprimă în anumite momente bucu-

ria, îngrijorarea sau chiar mânia. O gamă echilibrată de răs-

punsuri emoționale față de cărți constituie un semn că sun-

tem niște cititori implicați. De aceea, notițele de margine sunt 

un loc deosebit unde putem să ne manifestăm mânia sau să 

cântăm laude. Gândurile brute ale unui cititor sunt scrise cel 

mai bine la marginea textului. Aceasta face ca împrumutul 

cărților de la astfel de cititori să fie un lucru atât de distractiv! 

Documentarea acestor răspunsuri emoționale este un motiv 

pentru care am totdeauna un pix în mână când citesc. Emo-

țiile manifestate în experiența lecturii pot fi surprinse. Ele ar 

trebui surprinse. Aceste note de margine sunt locul unde se 

întâlnesc mintea autorului și cea a cititorului. Sper că va veni 

ziua când copiii mei vor citi notițele mele și vor vedea ce reac-

ții am avut față de cărțile pe care le-am citit. 

8. Ca să surprind gânduri. Ia o carte de afaceri din bi-

blioteca mea, și vei vedea notele mele scrise pe margini și pe 

paginile goale de la începutul și de la sfârșitul cărții. Dar nu 

vei găsi multă interacțiune cu autorul. În principal, eu scriu 

gânduri care mi-au trecut prin minte pe măsură ce am citit. 



256       LIT!  |  TONY REINKE 

Lectura îmi focalizează mintea. Concentrându-mi atenția 

într-o carte și blocând elementele din viață care ar putea să 

mă distragă (experiență destul de rară), descopăr că gândurile 

mele devin mai clare. Având o minte focalizată, gândurile și 

ideile se vor naște pe măsură ce citesc. De aceea, eu folosesc 

paginile goale ca să surprind acele gânduri – despre viață, 

despre proiectele mele de la muncă și despre obiectivele per-

sonale. 

9. Ca să arhivez note personale. Pe măsură ce interacți-

onez cu subiectele prin notițele de pe marginea cărților, căr-

țile mele devin niște jurnale personale, care conțin idei la 

care m-am gândit, idei lăsate în scris. Aș putea folosi un car-

net de notițe, dar nu este la fel de avantajos. În spațiile de pe 

marginea cărților, gândurile mele sunt legate direct de sursa 

originală. În cartea ei, Marginalia: Readers Writing in Books 

[Marginalia: cititori care scriu în cărți], H. J. Jackson explică 

acest aspect important: 

Scrierea notelor pe pagina unei cărți îți ia mai puțin 

timp decât să iei un carnet de notițe și îți afectează mai 

puțin concentrarea. Pe termen lung, are beneficii posi-

bile de ambele părți [autorul notițelor originale și un 

viitor cititor al notițelor]. Atâta timp cât notițele sunt 

atașate permanent de text, acel text rămâne ca o sursă 

de amintire și un mijloc corectiv de verificare a inter-

pretării. Cărțile adnotate constituie și ele un sistem deja 
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pus la punct prin notițele luate care pot fi revăzute. Ci-

titorii știu unde să-și găsească notițele.2 

Notițele de margine se dovedesc un sistem convenabil 

de stocare a gândurilor personale și o modalitate de a-ți an-

cora gândurile la cele ale autorului. 

10. Ca să am o conversație. Știu că sună ciudat, dar este 

adevărat. Notele marginale sunt transcrierea unui dialog in-

tern care capătă uneori note tulburătoare. Această conversa-

ție merge în trei direcții. În primul rând, cititorul se poate 

adresa autorului: „Da! Bine spus, d-le _______!” Sau, „Ce 

vrei să spui?” În al doilea rând, cititorul poate să monolo-

gheze puțin: „Acest lucru este important. Nu uita de ideea 

aceasta, în special în lumina capitolului anterior”. În al trei-

lea rând, aceste notițe pot fi o conversație cu viitorii cititori: 

„Nu ține cont de ce zice Chesterton despre Calvin. Ce aiu-

reală!” Această scurtă conversație merită păstrată aproape în-

totdeauna în scris pe marginea cărții.  

Vreau acum să mă concentrez pe câteva dintre aceste as-

pecte și să explic felul în care eu fac însemnările în cărțile mele. 

CE ȘI CUM SĂ MARCHEZI 

Majoritatea însemnărilor din cărțile mele țintesc să îm-

plinească unul dintre următoarele trei obiective: să subliniez 

 
2 H. J. Jackson, Marginalia: Readers Writing in Books (New Haven, CT: Yale University 
Press, 2002), p. 88. 
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ceea ce apreciez, să urmăresc structura cărții sau să critic ceea 

ce nu apreciez. 

Sublinieri 

Cel mai intuitiv motiv de a scrie într-o carte este acela 

de a sublinia o comoară de adevăr pe care vrei să ți-o amin-

tești. Într-un sens, sublinierea îți slujește pe viitor. În felul 

acesta, îți ușurezi munca de a găsi mai târziu părți impor-

tante dintr-o carte. Așa cum am spus anterior, eu strâng ci-

tate la fel cum oamenii adună obiecte de colecție vechi. Îmi 

place să cern miile de pagini de cărți, căutând adevăr, bună-

tate și frumusețe. Subliniind pe măsură ce citesc, este ușor 

să mă întorc la acele pasaje mai târziu și să introduc citatele 

în baza mea de date. 

Când descopăr un citat, uneori îl subliniez (chiar dacă 

cerneala marker-ului începe să se șteargă peste ani) sau cu un 

pix (în cazul unui scurt citat), ori trag o linie verticală late-

rală, în cazul paragrafelor. Eu trasez o linie verticală în cazul 

selecților importante, sau o linie dublă verticală, în cazul ce-

lor foarte importante. Când răsfoiesc o carte citită anterior, 

aceste sublinieri ar trebui să fie cele mai evidente marcaje 

care să mă atragă. De aceea, trasez aceste linii hotărât și gros. 

Structura și dezvoltarea subiectului  

Cititorii activi urmăresc felul în care autorul dezvoltă 

o anumită idee. Piper spunea foarte bine că „unii dintre noi 
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suntem loviți de înclinație către lectura pasivă. Citim în felul 

în care oamenii se uită la televizor. Nu punem întrebări pe 

măsura lecturii. Noi nu ne întrebăm: De ce vine fraza aceasta 

după fraza aceea? Ce relație este între paragraful acesta și cel 

din urmă cu trei pagini? Noi nu ne gândim la ordinea ideilor 

și nu cântărim sensul termenilor”.3 Dacă nu ne punem astfel 

de întrebări, dovedim că eșuăm să citim cu o minte activă.  

Editurile sunt în principiu foarte generoase cu spațiile 

libere de pe prima pagină a unui capitol. Acel spațiu este 

perfect pentru a urmări dezvoltarea capitolului. Acolo pot 

conecta micile detalii ale unui capitol într-o progresie liniară 

vizuală. Pe măsură ce parcurg capitolul, pun alături diferite 

expresii sumare pe acea primă pagină, după care le leg între 

ele cu săgeți pentru a marca trecerea de la o idee la alta. Acest 

lucru îmi este de ajutor mai ales când nu pot încheia de citit 

un capitol în aceeași repriză de lectură.  

Dacă ar fi fost să citesc acest capitol, aș fi luat anumite 

notițe pe pagina de titlu. Ele ar fi arătat cam așa: scrisul în 

cărți încurajat –> 10 motive pentru a lua notițe într-o carte –

> cum să iau notițe în cărți. Aceste mici notițe mă ajută să 

vizualizez traiectoria unui capitol. În mod natural, subtitlu-

rile sunt elemente critice pentru urmărirea progresiei din 

acel capitol. Totuși, anumite cărți – în special cele vechi – 

 
3 John Piper, “The Pastor as Theologian: Life and Ministry of Jonathan Edwards,” cuvân-
tare la 1988 Bethlehem Pastors Conference, Minneapolis, MN, 15 Aprilie 1988, desirin-
ggod.org/resource-library/biographies/the-pastor-as-theologian. 
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au fraze și paragrafe lungi puse laolaltă mai strâns decât pie-

trele din templul lui Solomon. În acest caz, este necesar să 

separ textul în secțiuni ale căror subtitluri să fie trecute pe 

margine, ceea ce mă ajută să înțeleg ce citesc. 

Paginile goale de la începutul și de la sfârșitul unei 

cărți funcționează ca un carnet personal de notițe pentru tot 

felul de citate, întrebări și însemnări. 

Eu folosesc paginile de la sfârșitul cărții pentru refe-

rințele topice. Ori de câte ori citesc o carte pe tema vieții 

creștine, fac o notă la finalul cărții pentru fiecare referință 

care leagă viața creștină de adevărurile Evangheliei. În felul 

acesta, însemnez această categorie de notițe (și multe altele) 

creându-mi propriul index. La finalul cărții, este foarte po-

sibil să găsești o listă de felul acesta: 

Evanghelia și sfințirea: 12, 56, 120, 187, 220. 

Asta înseamnă că am găsit referințe utile pentru legă-

tura dintre Evanghelie și trăirea vieții creștine pe cinci pagini 

ale cărții. Această mică disciplină mă ajută să urmăresc te-

mele recurente de interes personal.  

Acele teme particulare sunt stabilite înainte de începe-

rea lecturii, mulțumită celor două practici pe care le-am dis-

cutat mai devreme (structurarea lecturii în jurul priorităților 

specifice și scrierea întrebărilor la care mă aștept ca autorul 

să răspundă în cartea lui). 
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Discernământul 

Cititorii activi nu trebuie să devină cinici, și critici. 

Un cititor cu pixul în mână este gata să citească având un 

ochi critic. Trebuie să fim deschiși față de noi descoperiri? 

Da, dar cântărind întotdeauna totul cu un discernământ bi-

blic ascuțit.  

Identificarea luminilor slabe dintr-o carte este mijlo-

cul prin care eu îmi îndrept atenția către secțiunile sau argu-

mentele care: 

 Par greșite. La prima lectură, dacă o afirmație 

mi se pare dubioasă, o însemnez așa încât să pot 

reveni la ea.  

 Nu au dovezi, lipsindu-le esența sau caracterul 

convingător. Este de datoria autorului să mă 

convingă. Acolo unde cred că el eșuează, notez 

acest lucru. 

 Nu au suport biblic pentru ce susțin. Cele mai 

periculoase cărți teologice sunt cele care ratează 

să aducă suportul biblic adecvat pentru ceea ce 

susțin. Însemnarea acestei deficiențe, anume a 

lipsei suportului biblic, este critică pentru pro-

tejarea sufletului meu. 

 Reiau idei expuse anterior în carte. Cărțile de 

afaceri sunt notorii pentru repetarea acelorași 
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idei la nesfârșit, pentru că spun repetat același 

lucru, pentru susținerea aceleiași idei capitol 

după capitol și pentru încercarea de a folosi ex-

primări diferite doar ca să mascheze repetiția. 

Eu însemnez aceste repetiții. 

ÎNCEARCĂ MĂCAR ODATĂ 

Piper spunea că, „dacă o carte merită să fie citită, atunci 

merită să îți iei notițe în ea”. Și sunt de acord. Iar dacă merită 

să fie citită cu seriozitate, eu cred că merită să fie cumpărată și 

însemnată. Evident, dacă vrei să scrii în cărți, te rog ca, mai 

înainte de toate, să le cumperi. Foarte puțini bibliotecari apre-

ciază marginalia. Respectă-i pe bibliotecarii tăi și nu scrie în 

cărțile împrumutate. 

Felul în care te vei decide să îți iei notițe în cărțile tale va 

fi la fel de unic pe cât este amprenta ta. Nu te complica; poți 

începe cu un pix, sau poți fi creativ și să îți dezvolți un sistem 

multicolor, cu mai multe simboluri. Sau, dacă această discuție 

despre graffitti pe cărți ți se pare dificilă, începe cu un creion. 

Preia aceste sugestii și modifică-le după propriile obiec-

tive de lectură. Dar încearcă acest lucru măcar odată. 

Dacă ți se pare greu să scrii în cărți, sunt gata să te întâl-

nesc la jumătatea drumului. Îți dau permisiunea să mutilezi ca-

pitolul 13 ca un exercițiu.  

Mutilare fericită! 
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13 
CITIND ÎMPREUNĂ 

Cum să construim o comunitate                                            

carte după carte 

 

Construcția de case este în sângele meu - și am cica-

tricile care dovedesc acest lucru. 

Puteam să ridic ciocanul de când am început să merg 

pe picioare. Mi-am lovit unghiile de mii de ori în viață. 

Chiar mi-am străpuns degetul de câteva ori în felul acesta. 

(Ca o notă colaterală, durerea de a-ți lovi același deget de 

două ori pe zi este indescriptibilă.) 

În final, am trecut de la ciocan la pistolul pneumatic 

de împușcat cuie, dar acest lucru n-a oprit durerea și nici 

sângele. (Ca o notă colaterală, durerea de a împușca un cui 

prin două scânduri așezate în unghi și apoi complet prin ine-

larul la mâna stângă nu este, de fapt, atât de rea pe cât își 

închipuie unii.) 

Cu mult timp înainte să mi se încredințeze un pistol 

pneumatic de cuie, tata m-a învățat cum să așez corect un cui. 

Procesul nu este atât de complicat. Ții cuiul fix cu mâna 
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stângă, și cu dreapta lovești capul acestuia – suficient cât cu-

iul să pătrundă puțin prin suprafața scândurii și să stea fix. 

Odată ce cuiul este fixat, scoți mâna din zona de impact și 

lovești cuiul așa încât, prin câteva lovituri puternice, acesta 

să intre complet în scândură. Sau, dacă ratezi să lovești capul 

cuiului așa cum trebuie, el poate să își încline capul și, sub 

lovitura ciocanului, să zboare prin cameră ca un glonț. 

Lectura unei cărți și baterea unei cutii de cuie sunt lu-

cruri surprinzător de asemănătoare. Când citești, ochiul sca-

nează înainte și înapoi pe o pagină, informația (cuiele) apare 

rapid înaintea ochilor tăi și ai suficient timp să reții acele 

concepte la suprafața memoriei tale. Pentru majoritatea din-

tre noi, lectura rapidă a conținutului dintr-o carte seamănă 

cu așezarea unui cui. Acesta este un început bun, dar dacă 

rămânem aici, cuiul va fi instabil, așa că își va pierde tăria și 

va cădea. Cuiul căzut este un detaliu uitat. 

O modalitate deosebită de a înrădăcina adânc detaliile 

în memoria noastră pe termen lung este să citim și să discu-

tăm cărțile alături de prieteni. În astfel de circumstanțe, pu-

tem să încetinim ritmul minților noastre, să ne concentrăm 

gândurile și să învățăm de la alții. 

Dumnezeu a intenționat să citim cărțile spre beneficiul 

comun. Lectura vine în beneficiul celorlalți cel puțin în trei 

contexte: când citim Scriptura împreună (și când învățăm din 

ea laolaltă, ca biserici locale); când citim cărți în privat (și le 



CAPITOLUL 13  265 

împărtășim și altora ceea ce am învățat); și când citim cărți în 

comun (și discutăm cu alții ce am învățat din ele). 

LECTOR 

Istoric vorbind, biserica a beneficiat de pe urma lectu-

rii în trei feluri. 

În primul rând, vreme de secole, poporul lui Dumne-

zeu s-a strâns laolaltă pentru citirea publică a Scripturii. În 

Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu s-a adunat să-l 

audă pe Ezra citind din Biblie timp de șase ore (Neem. 8:1-

8). În Noul Testament, apostolul Pavel l-a îndemnat pe Ti-

motei, păstorul, să citească Biblia public în biserica lui (1 

Tim. 4:13). Noul Testament este cuprins din scrisori (sau 

epistole) scrise cu scopul de a fi citite. Cartea Apocalipsa este 

un exemplu de carte lungă (ai nevoie de 70 de minute ca să 

citești Apocalipsa cu glas tare, dacă este să mă iau după Bi-

blia mea audio). 

În biserica primară, citirea publică a Scripturii era fă-

cută în principal de un lector (termenul din latină cu sensul 

de „cititor”). Lectorul era cititorul public oficial, un rol pe 

care Apocalipsa 1:3 pare că îl menționează: „Ferice de cine 

citește [cu glas tare, lit. ESV] și de cei ce ascultă cuvintele 

acestei prorocii...” 

Această folosire a unui cititor public – un lector – a 

fost un obicei reluat în timpul Reformei. Chiar dacă tot mai 
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mulți credincioși au învățat să citească și au început să își 

poarte propriile Biblii, folosirea lectorilor a continuat. Multe 

biserici din zilele noastre continuă să folosească lectori, aceș-

tia fiind ori diaconi, ori membri ai bisericii care citesc Scrip-

tura în timpul serviciului săptămânal. Pasajul citit coincide 

adesea cu textul predicii. 

Citirea publică a Scripturii este o tradiție antică înră-

dăcinată în istoria biblică și continuată în istoria bisericii. 

De la bun început, identitatea și solidaritatea bisericii au fost 

marcate de actul citirii publice a Scripturii. 

MONEDA DE SCHIMB 

În al doilea rând, lectura a fost în folosul comunității 

de credință, pentru că ceea ce creștinii citesc în viața privată 

are în vedere binele bisericii. Biblia ne poruncește să ne în-

vățăm unii pe alții: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din 

belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă 

unii pe alții...” (Col. 3:16). Noi citim și studiem „Cuvântul 

lui Hristos” în folos personal, dar și în folosul familiei, prie-

tenilor și semenilor noștri. Această idee este exprimată foarte 

bine de Spurgeon: 

Când citești un pasaj al Scripturii și te bucuri de el, 

du-te la vecinul tău bolnav și zi-i ce ți-a spus Dumne-

zeu. Dacă întâlnești un neștiutor și știi ceva din lucru-

rile lui Dumnezeu, du-te și spune-i-le. Popoarele sunt 

îmbogățite de schimburile comerciale, și așa sunt și 
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creștinii. Fiecare dintre noi avem ceva ce un altul nu 

are, și el are ceva ce nouă ne trebuie. Haideți să intrăm 

în acest schimb unii cu alții.1 

Poporul lui Dumnezeu citește în beneficiul comun. 

Ceea ce noi învățăm prin lectură este moneda de schimb cu 

ceilalți. Noi ne folosim de lectura privată ca de un mijloc de 

a binecuvânta trupul lui Hristos. 

CUM SĂ CITIM CĂRȚI ÎMPREUNĂ 

În al treilea rând, cărțile sunt de folos comun atunci 

când ne strângem laolaltă pentru a citi împreună din ele.  

Ca popor al Cărții, noi punem un preț mare pe cărți 

și lectură, și prețuim în mod natural oportunitățile de a ne 

strânge pentru a citi împreună, în special pentru a citi cărțile 

bogate teologic.  

Teologia este potrivită în special pentru lectura în co-

munitatea credinței, pentru că această comunitate este păr-

tașă personal promisiunilor Scripturii: 

Teologia sănătoasă este întotdeauna un fel de uriaș 

și o poezie detaliată, ca o epopee. Ea este scrisă atât 

pentru cei care cunosc deja povestea, mesajele ei ur-

gente și cuvintele ei de final, cât și pentru cine par-

ticipă la repovestirea ei cu un simțământ special al 

 
1 C. H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol. 58, 1912 (Pasadena, TX: Pilgrim, 
1979 reprint), p. 429. 
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alertei, pentru că povestea le cere ceva anume... Te-

ologia este scrisă pentru acea mică părtășie a celor 

care se gândesc să o citească. De aceea, ea nu caută 

să redefinească termeni cu greutate, precum „cre-

dință” sau „har”, ci poate în schimb să descopere ce 

conțin aceștia. În măsura în care îi apără, comunita-

tea cititorilor ei o va afirma, bucurându-se de gându-

rile descoperite, îndușindu-și-le și afirmându-le în fe-

lul acela.2 

Cărțile de teologie aparțin comunității. Rick Ritchie 

susține acest lucru. Într-un articol publicat în revista Modern 

Reformation, el afirma că noi, creștinii, ar trebui să citim 

mult din scriitorii din istoria bisericii – și că trebuie să citim 

împreună. „În afara citirii și a re-citirii Noului Testament”, 

scria el, „lectura autorilor creștini vechi este probabil cea mai 

bună modalitate de a ataca atitudinea noastră de automul-

țumire în ceea ce înțelegem că este o viață creștină bună”.3 

Ritchie îi încurajează pe creștini să citească mult și să citească 

împreună. Lectura bogată împreună aduce cu ea încurajare 

și protecție: 

Lectura bogată împreună mă va împiedica întotdeauna 

să mă îndrept către o nouă cruciadă spre zdrobirea pri-

etenilor creștini. Scopul creștin al acestei lecturi este 

 
2 Marilynne Robinson, The Death of Adam: Essays on Modern Thought (Boston: Houghton 
Mifflin, 1998), p. 117. 
3 Rick Ritchie, “The Well-Read Christian: Why Bible-Lovers Should Be Bibliophiles,” 
Modern Reformation (July/August 1994): p. 18–23. 
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glorificarea lui Dumnezeu. Lectura privată poate face 

acest lucru, dar când devenim pasionați de un subiect, 

ea este plăcută în compania altora. Când am văzut bine 

anumite lucruri, alții mă pot susține. Când am ratat 

ținta, ei mă pot corecta. Totuși, este aducător de împli-

nire când noul punct de vedere, care mi se pare atât de 

atrăgător, este adoptat și de alții. Când fac o nouă des-

coperire, acest lucru va părea adesea lipsit de credibi-

litate din simplul motiv că nimeni altcineva din jurul 

meu nu vede lucrurile pe care eu le văd. Dacă prietenii 

călătoresc pe același drum, totul va fi diferit.4 

Lectura cărților alături de alți prieteni creștini ne con-

duce într-un spațiu al discernământului colectiv și al ilumi-

nării spirituale. Iar acestea sunt momente dulci! 

DRAGOSTEA/URA FAȚĂ DE LECTURĂ 

Din nefericire, mulți creștini nu citesc cărți. De ce? 

Presupun că există multe răspunsuri la această întrebare, dar 

mă gândesc în primul rând la o mulțime de creștini care n-

au ajuns prea departe în lectura cărților pentru că n-au călă-

torit pe acest drum alături de prieteni.  

Ce introducere mai bună în valoarea lecturii poate 

exista decât printr-un frate sau printr-o soră în Hristos? 

Poate că acesta ești tu. Ți se pare lectura o temă înspăimân-

tătoare? Te încurajez să îi cauți pe cei din biserica ta cărora 

 
4 Ibid. 
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le place să citească. Privește-i! Învață de la ei. Preia ceva din 

dragostea lor pentru lectură. Caută-i pe cei care sunt dispuși 

să te ajute să tragi foloase din cărți, și vei ajunge să observi 

cum crești în dorința de a citi.  

Sau îți place deja să citești? Acea dorință este darul 

lui Dumnezeu care trebuie împărtășit celor din jurul tău. 

Dacă iubești lectura, găsește pe cineva care nu face asta, ia 

două exemplare ale unei cărți, mergeți împreună la o cafenea 

și creșteți împreună în har. Acesta este un fel în care darurile 

lui Dumnezeu date creștinilor introvertiți îi binecuvântează 

pe cei din biserica locală. Îi putem binecuvânta pe alții și pu-

tem învăța de la alții imediat ce abandonăm ideea că lectura 

ar fi o practică solitară. Nu, nu este. Cel puțin nu pentru creș-

tini. Așa cum voi explica în capitolul următor, dragostea mea 

pentru lectură a fost aprinsă în mine când am dat peste un 

păstor care a fost gata să îmi arate biblioteca lui. Toți cititorii 

creștini au oportunitatea de a-i încuraja la fel pe alți cititori. 

Noi ratăm să vedem planul pe care Dumnezeu îl are în folo-

sirea cărților dacă privim lectura ca nimic mai mult decât o 

disciplină rezervată vieții personale și ca nimic mai mult decât 

țintind zidirea personală. Așadar, ce poate fi făcut? 

ÎNCEPE UN GRUP DE LECTURĂ 

Începerea unui grup de lectură alături de câțiva prie-

teni este o modalitate excelentă de a citi cărți, și nu este ceva 

greu de făcut. Iată câteva sugestii.  
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Țintește la lucruri mici și informale. Primul tău grup de 

lectură nu trebuie să fie mare. În fapt, te-aș încuraja să dema-

rezi cu un grup de doi până la cinci prieteni. Scrie o listă de 

persoane pe care vrei să le inviți, alege o carte pe care să o citiți, 

creionează un calendar general (și în special o dată limită pen-

tru finalizarea cărții), apoi trimite invitații. Dar menține gru-

pul relativ mic. Câteodată, grupurile de lectură își ratează 

scopul pentru că sunt prea mari și prea ambițioase. Dacă ră-

mâneți la un grup relativ mic, acest lucru vă conferă o flexi-

bilitate mai mare. 

Alegeți înțelept cartea. Când construiești un grup de 

lectură în jurul unei cărți anume, ia-ți suficient timp pentru 

a alege cartea. Cere recomandări din partea păstorului. Gru-

purile de lectură sunt foarte flexibile. Puteți citi Scriptura 

împreună sub forma unui studiu biblic. Puteți citi cărți de 

teologie, cărți pe tema vieții creștine sau cărți devoționale. 

Puteți citi chiar biografii, romane, poezii creștine sau chiar 

(în anumite ocazii) literatură necreștină. Știu de creștini din 

lumea de afaceri care se întâlnesc la o cafea pentru a discuta 

o nouă carte de afaceri dar cu o Biblie deschisă pe masă și 

analizând-o din perspectivă creștină. Această gamă largă de 

genuri este posibilă pentru că aducem cu noi o perspectivă 

creștină pe care o folosim pentru a discerne lucrurile pe care 

le citim (v. cap. 4). Oricare ar fi cartea pe care o alegi, asi-

gură-te că este o carte suficient de importantă pentru a capta 

și menține vie atenția grupului.  
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Sau nu alegeți nicio carte. Evident, majoritatea grupu-

rilor de lectură vor fi concentrate pe o carte anume, dar nu 

este ceva obligatoriu și sigur că nu este singura abordare a 

unui grup de lectură. Un prieten a început cândva un grup 

de lectură care se întâlnea pur și simplu pentru a împărtăși 

ceea ce fiecare membru citea, la nivel individual. Un grup 

de acesta poate supraviețui cu un calendar mai flexibil. Poate 

că cel mai cunoscut exemplu este The Inklings, un grup de-

marat în anii 1930 de o mână de prieteni din Oxford, Anglia 

(doi dintre cei mai cunoscuți membri fiind C. S. Lewis și J. 

R. R. Tolkien). Ei se întâlneau pentru a citi fragmente din 

propriile lucrări și pentru a le discuta. Modelul Inklings este 

destul de simplu: aduceți la întâlnirile din grup ceea ce vă 

preocupă în lectura personală, și citiți pentru toți. Stimula-

rea gândirii altora și a conversațiilor face posibil ca să învă-

țăm unii de la alții. 

Citiți cu glas tare. Hai să presupunem că grupul tău de 

lectură este focalizat pe o carte anume (cea mai probabilă 

situație). În acest context, fiți deciși să citiți fragmente 

anume cu glas tare. Da, viața este aglomerată și temele de 

lectură ajung neglijate sau chiar mai rău, ne grăbim pe ul-

tima sută de metri așa încât lectura nu ne afectează deloc. 

Identifică paragrafe și pagini foarte importante, iar în întâl-

nire faceți-vă timp să le citiți cu glas tare. În multe dintre 

cele mai memorabile întâlniri ale grupului de lectură am vă-

zut puse în valoare părți lungi dintr-o carte, care au fost citite 



CAPITOLUL 13  273 

cu glas tare și lent. Nu subestimați niciodată valoarea și pu-

terea de a citi împreună, ca grup, pasaje importante dintr-o 

carte. 

Zidește, nu epuiza. În primele mele încercări de con-

ducere a unui grup de lectură, obiectivele mele aveau să se 

dovedească epuizante. Obiectivul unui grup de lectură nu 

este să încheie cât de repede lectura unei cărți, de a discuta 

toate elementele importante sau de a acoperi la fel toate ca-

pitolele. Scopul este să folosim cărțile ca pe niște trepte, as-

tfel încât discuțiile din grup să ne zidească reciproc. Acest 

lucru deosebește lectura cărților în comunitatea creștină de 

un club de carte al lui Oprah Winfrey. Țelul nostru final nu 

este să încheiem o carte, nici măcar să vorbim despre o carte, 

ci să ne folosim de cărțile pe care le citim ca să creștem în 

caracterul lui Hristos (Rom. 8:29; Efes. 4:11-13; Col. 3:5-

11; 2 Cor. 3:18).  

Cărțile pe care le citim sunt un mijloc pentru atinge-

rea acestui obiectiv, iar grupurile noastre de lectură ne pun 

în situația în care ne învățăm reciproc, ne rugăm unii pentru 

alții, ne îndemnăm reciproc, ne zidim reciproc și Îl lăudăm 

împreună pe Dumnezeu. Cărțile noastre sunt un mijloc 

pentru părtășie și zidire. Dacă se petrece acest lucru, nu te 

necăji de cât de puțin din carte este acoperit în detaliu.  

Fiți deschiși către dezacorduri (cu autorul). A învăța de 

la un autor cu care sunteți de acord întru totul este un lucru 
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minunat. Dar uneori veți fi în dezacord cu el. Nu este nimic 

greșit în asta, iar grupul nu și-a ratat menirea. Dezacordurile 

pot stârni discuții bogate și roditoare în sine, pentru că su-

gerează că grupul este implicat, gândește și manifestă discer-

nământ! Liderii de grup trebuie să fie pregătiți pentru dez-

acorduri. Până și cele mai perfecte sau imperfecte cărți vor 

stârni dezacorduri în noi în anumite momente. Volumul de 

dezacorduri comune față de autor m-a luat deseori pe nepre-

gătite, dar am ajuns să mă bucur de aceste oportunități. Gru-

purile de lectură au ajutat la modelarea discernământului 

meu în modalități în care puține alte contexte îmi pot oferi 

ocazia. Și niciun alt context nu m-a convins mai mult că 

Scriptura este singura carte perfectă, suficientă, veșnică și 

transcendentă. 

Dedicați-vă smereniei reciproce. În final, grupurile de 

lectură care caută să cultive împreună asemănarea cu Hristos 

vor avea succes doar dacă membrii grupurilor sunt smeriți. 

Lectura cărților pentru creștere personală aduce o egalitate 

sfântă între noi. Creștinul experimentat și noul credincios 

pot parcurge împreună multe dintre aceleași cărți pe tema 

vieții creștine și să își fie folositori reciproc pentru că amân-

doi sunt păcătoși, având nevoie de un Mântuitor și unul de 

altul.  

Dar dacă grupul tău de lectură este o scenă pentru câ-

țiva care să se dea în spectacol, discuția se va abate, iar cei 
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timizi vor fi descurajați și marginalizați. În loc să fie ziditor, 

grupul va hrăni mândria, invidia și nemulțumirea.  

Direcția generală a grupului este schimbată substan-

țial prin smerenie. Într-un grup smerit nu există niciun pă-

cătos mai mare, care ar merita mânia mai mult decât alții; 

există doar păcătoși care caută harul împreună, căutând căi 

prin care să se slujească reciproc.  

Faceți clar acest lucru de la începutul grupului de lec-

tură. Cere-le altora să își dedice inimile implicării în acest 

grup, cu atitudini smerite și dispuse să învețe, prin care fie-

care membru să vină la întâlniri din respect pentru ceilalți și 

dintr-o dragoste altruistă, fiind dispus să slujească și să învețe 

de la ceilalți membri ai grupului. 

CALVIN ȘI PRIETENII LUI 

În același timp când am început să scriu la această carte, 

am început să mă întâlnesc cu trei prieteni ca să citim lucrarea 

voluminoasă de teologie a lui Jean Calvin, The Institutes of the 

Christian Religion [Învățătura religiei creștine]. Am încropit 

împreună un calendar relaxat și ne-am întâlnit la fiecare două 

săptămâni la subsolul casei mele pentru a discuta pe marginea 

a 50 de pagini alocate pentru fiecare interval dintre două în-

tâlniri, și pentru a citi acele secțiuni cu voce tare. (Trebuie să 

spun că, atunci când este citită cu voce tare, această carte este 

uimitor de frumoasă.)  
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Întâlnirea cu prietenii ca să „discutăm teologie” mi-a 

împrospătat sufletul și mi-a întărit credința. În acele întâl-

niri, ne-am desfătat în suveranitatea lui Dumnezeu, ne-am 

închinat lui Isus pentru moartea Lui pe cruce și pentru învi-

erea Lui din morți, și ne-am bucurat de unirea noastră cu 

Hristos și de toate beneficiile mântuitoare pe care le primim 

în El. Prietenii mei sunt smeriți și înțelepți, astfel că am în-

vățat o mulțime de lucruri de la ei. Ei m-au modelat prin 

evlavia și înțelepciunea lor. Ei sunt prietenii mei aflați pe 

aceeași cale și care au făcut schimburi cu mine – dându-mi 

de departe mai mult decât le-am dat eu. 

Îmi place că Dumnezeu a lăsat cărțile și lectura cu sco-

pul zidirii noastre reciproce.  

CONCLUZIE 

Studiul și cărțile bune ne oferă cuiele; lectura discipli-

nată așază acele cuie în poziție, iar comunitatea noastră ajută 

la baterea câtorva cuie atent alese, înfigându-le ferm în min-

țile și inimile noastre. 

Dacă ești ca mine, știi că doar câteva idei se vor înră-

dăcina bine în memoria ta pe termen lung. Aceasta face 

parte din realitatea lecturii cărților. Majoritatea cuielor sunt 

așezate la locul lor, dar nu pătrund niciodată. Un grup de 

lectură bun va stabili care dintre cuie vor fi înfipte și care vor 

fi lăsate nebătute. Dar alege atent. Ideile și pasajele din cărți 
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care sunt discutate cel mai atent cu prietenii sunt cele care 

vor pătrunde mai adânc în minte, iar cele care vor intra mai 

adânc te vor însoți mai îndelung. Acelea sunt adevărurile ce 

vor rămâne pe limbă când vei intra în discuții cu alți păcătoși 

nevoiași. 

Deși lectura este în principal o preocupare solitară – 

una foarte importantă – înțelegerea este un proiect de grup. 

Sunt convins că noi uităm atât de multe lucruri din ce citim 

nu pentru că am fi niște cititori slabi, ci pentru că suntem 

cititori egoiști. Și toți suferim din cauza asta.
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14 
CREȘTE CITITORI 

Cum pot părinții și păstorii să aprindă                             

dragostea pentru lectura cărților în alții 

 

Ce citește copilul, aceea va fi. Zeci de studii educațio-

nale arată cum cărțile afectează traiectoria vieții unui copil. 

Un copil învățat să citească bine cel mai probabil va excela 

educațional și profesional. Tot așa, teologia istorică ne arată 

felul în care Dumnezeu a protejat și zidit biserica prin apa-

riția cărților bune la momentul potrivit. 

În familie și în biserică, cărțile sunt instrumente ex-

trem de importante. Capitolul de față va echipa două gru-

puri aflate în poziția de a încuraja lectura în viețile altora – 

părinții și păstorii. El îi va ajuta pe părinți și pe păstori să 

găsească modalități creative de a stimula în alții dorința de 

lectură a cărților. Și vom începe cu părinții. 

SFATURI PENTRU PĂRINȚI 

Copiii noștri sunt inundați zilnic de mediul de infor-

mații electronice și de stimulente vizuale. Părinții ar putea 
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să aducă saci de nisip drept răspuns, dar valul uriaș al medi-

ului electronic câștigă. Potrivit unui studiu efectuat în 2010, 

un copil obișnuit (cu vârsta între 8 și 18 ani) investește peste 

7 ore pe zi în privitul la televizor, în jocurile video, ascultând 

la muzică sau navigând pe internet.1 Un articol publicat în 

ziarul New York Times descria categoric rezultatele studiului: 

„Tânărul american obișnuit petrece acum practic fiecare mi-

nut – cu excepția timpului când se află la școală – folosind 

un smartphone, un computer, televizorul sau un alt dispo-

zitiv electronic”.2 Iar acest lucru constituie o veste rea în ce 

privește cărțile. 

În astfel de condiții, cum pot părinții să stopeze acest 

val cultural și să crească copii cărora să le placă să citească? 

Răspunsul este acesta: făcând așa încât cărțile să fie un ele-

ment esențial în viața copiilor, iar lectura să le fie încântă-

toare. Iată câteva sugestii. 

1. Umpleți-vă casa de cărți. Mulți dintre cei mai proli-

fici cititori, scriitori și lideri din istorie au crescut în case pline 

de cărți. C. S. Lewis a spus că, într-o zi ploioasă, putea să ia o 

carte la întâmplare din biblioteca familiei și să știe că nu o 

citise niciodată. C. H. Spurgeon a avut parte de o ușă perma-

nent deschisă în biblioteca bunicului său, care conținea cărți 

 
1 The Henry J. Kaiser Family Foundation, Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-
Year-Olds, www.kff.org/entmedia/mh012010pkg.cfm. 
2 Tamar Lewin, “If Your Kids Are Awake, They’re Probably Online,” NYTimes.com, Ja-
nuary 20, 2010, www.nytimes.com/2010/01/20/education/20wired.html. 
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de teologie puritană din secolul al XVII-lea. Încă de când 

avea șapte ani, Charles a intrat și a stat în lumea acelor cărți 

ceasuri întregi în acea bibliotecă, în timp ce cărțile i-au mo-

delat gândirea, i-au hrănit sufletul și l-au pregătit pentru cele 

peste 3500 de predici pe care avea să le rostească în lucrarea 

lui! Fără marile cărți, nu am avea mari predicatori, mari scri-

itori sau mari lideri. 

Umpleți-vă casa cu o bibliotecă întreagă de cărți. Dacă 

vreți să economisiți hârtie (sau bani), împrumutați de la bi-

bliotecă. Ideea este să faceți cărțile vizibile și să le acordați 

un loc proeminent, așa încât copiii voștri să vadă cărțile și să 

le considere plăcute și atractive de citit. 

2. Citiți-le copiilor voștri. Probabil că cea mai bună 

modalitate de a acorda prioritate lecturii cărților este să le 

citiți copiilor voștri. Acest obicei aduce cu el și timpul pen-

tru cimentarea legăturilor dintre părinți și copii, oferindu-le 

părinților oportunitatea de a fi modele în lectură. 

În cunoscuta sa carte pe tema lecturii, Mortimer 

Adler face o deosebire importantă între descoperirea mijlo-

cită și cea nemijlocită. Noi toți începem ca niște cititori care 

au nevoie de descoperire mijlocită, adică avem nevoie inițial 

de părinți, păstori, săli de clasă și profesori care să ne ajute 

să învățăm din cărți. Cineva trebuie să ne ajute să vedem 

adevărul, bunătatea și frumusețea din cărțile noastre. To-

tuși, odată cu trecerea timpului, pe măsură ce ne dezvoltăm 
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abilitățile de lectură, începem să facem descoperiri nemij-

locite, adică pe cont propriu. Părinții care le citesc copiilor 

lor și care se opresc pentru a reflecta la ceea ce au citit, îi 

ajută pe copii să facă descoperiri mijlocite. Această practică 

este o modalitate de a-i echipa pe copii pentru ca, mai târ-

ziu, ei înșiși să facă descoperiri nemijlocite. 

Poate fi dificil să găsiți cel mai bun timp pentru a citi 

împreună dintr-o carte. Lectura la sfârșitul unei zile lungi și 

aglomerate poate fi dificilă, iar înainte de culcare eu și soția 

mai degrabă suntem înclinați să căscăm în timp ce le citim 

o carte copiilor noștri (lucru care nu încurajează lectura!). 

Așadar, în locul lecturii înainte de culcare, noi citim uneori 

timp de 20 de minute după masa de seară. Eu obișnuiesc să 

mănânc mai repede decât copiii mei, ceea ce îmi oferă sufi-

cient timp ca să citesc un scurt capitol sau o povestioară în 

timp ce ei își încheie porțiile de mâncare. Gândiți creativ, 

experimentați diferite momente și circumstanțe în care stați 

împreună la lectură, pentru a vedea ce funcționează cel mai 

bine în familia voastră. Dar citiți împreună și faceți acest lu-

cru cât de des se poate. 

3. Continuați să le citiți copiilor voștri. Creștinii apreci-

ază valoarea unei dedicări pe viață față de lectură. Părinții ar 

trebui să continue să le citească copiilor lor pe măsură ce cresc. 

În cartea lui, The Read-Aloud Handbook [Cum să citești cu 

glas tare], Jim Trelease formulează un argument convingător 
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explicând de ce părinții trebuie să continue să le citească co-

piilor lor, chiar și în adolescență. Pe măsură ce se maturi-

zează, elementele distractive ale vieții devin tot mai proemi-

nente și mai presante, iar presiunile academice mai puter-

nice. El susține că ratele mari de abandon printre cei proas-

păt admiși la facultate sunt cauzate de lipsa abilităților de 

lectură de acasă și, în ultimă instanță, de prezumția greșită a 

părinților că adolescenții ar fi prea mari ca să le fie citite cărți. 

Nu așa stau lucrurile, susține el. Părinții ar trebui să le ci-

tească copiilor lor de la naștere și până ce pleacă la facultate, 

moment din viețile lor când această abilitate joacă cel mai 

important rol în succesul lor educațional. 

4. Citiți-vă cărțile înaintea copiilor voștri. Copiii pre-

țuiesc ceea ce văd că prețuiesc părinții lor. De-a lungul luni-

lor în care am scris la această carte, copiii mei s-au așezat 

frecvent lângă mine la masă, aducând cu ei un vraf de hârtii 

goale. Mi-au spus că voiau și ei să scrie o carte. 

În același fel, lectura unei cărți înaintea copiilor voștri 

va crește abilitățile lor de lectură. Evident, faceți ambele lu-

cruri – anume să citiți din cărțile voastre înaintea copiilor și 

să citiți din cărțile lor – dar faceți așa încât copiii să vă vadă 

citind. Faceți așa încât să vadă stiva de cărți la care lucrați și 

că lectura cărților este o prioritate în viața voastră.  

În funcție de slujba și calendarul pe care le aveți, partea 

serioasă a lecturii personale se poate face când copiii nu sunt 
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în preajmă: dimineața devreme, la birou sau seara târziu. Asta 

înseamnă că este mai probabil ca ei să vă vadă citind „lecturile 

mai ușoare” sau deloc. Faceți așa încât să parcurgeți și „lectu-

rile mai grele” în prezența copiilor voștri. Este bine ca lor să li 

se pară evident că vă bucurați de cărți. 

5. Învățați-i pe copii să citească de mici. Este un lucru 

natural să învățăm să mergem. Prin contrast, a învăța să ci-

tim nu este ceva natural, ci se aseamănă mai degrabă cu a 

învăța să cântăm la pian – nu se poate petrece fără intenție, 

concentrare și disciplină. Fiecare copil va învăța să citească 

într-un ritm diferit, dar încercați să-i învățați pe copii să ci-

tească pe cât de devreme este posibil.  

Evident, învățarea copiilor mici să citească va avea ne-

voie de timp. Această disciplină vă va testa răbdarea și limi-

tele perseverenței. Dar acest lucru este aplicabil tuturor pri-

orităților noastre în viață. Când îi echipați să înțeleagă fun-

damentele disciplinei lecturii, găsiți modalități ca să-i moti-

vați. Noi ne-am motivat copiii oferindu-ne să le cumpărăm 

cărți noi imediat ce au început să citească propoziții simple. 

Apoi îi încurajăm oferindu-ne să mergem cu ei la biblioteca 

locală. Găsiți modalități strategice ca să le dați bucurie în 

timp ce ei învață să citească. 

6. Împingeți distracția înapoi în peisaj. În medie, fetele 

sunt mai buni cititori decât băieții. Mai multe studii în do-

meniu făcute în țări din întreaga lume au dovedit acest lucru. 
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Este mai greu să îi convingeți pe băieți de bucuria de a citi cărți. 

Acest lucru se petrece din două motive. În primul rând, în vie-

țile băieților lipsesc modelele masculine de cititori. Tații care 

nu citesc – și o mulțime dintre ei nu citesc – vor crește rareori 

băieți care să citească. În al doilea rând, există o influență dău-

nătoare foarte mare a jocurilor video în viața băieților. 

În articolul lui, “How to Raise Boys Who Read” [Cum 

să crești băieți care citesc], Thomas Spence scria: „Secretul în 

creșterea băieților care să citească, o spun pe de-a dreptul, este 

destul de simplu – țineți sub control dispozitivele electronice, 

în special jocurile video și utilizarea recreativă a internetului 

(adică faceți așa încât să fie aproape total absente). Apoi um-

pleți-vă rafturile bibliotecii cu cărți bune”.3 

Nu este imposibil să te bucuri de lectură și să te rela-

xezi, dar prioritățile trebuie tratate corect. La noi în familie, 

lectura are o prioritate mai mare în fața jocurilor video, a 

televizorului și a filmelor. Acest lucru este modelat de felul 

în care vorbim despre cărți și în care limităm utilizarea dis-

pozitivelor electronice. 

Pentru a contracara fluviul de informații digitale, pă-

rinții trebuie uneori să pună opreliști pentru a menține o 

graniță în jurul copiilor lor, în interiorul căreia se poate dez-

volta în siguranță o dragoste față de lectură. 

 
3 Thomas Spence, “How to Raise Boys Who Read,” WSJ.com, September 24, 2010, on-
line.wsj.com/article/SB10001424052748704271804575405511702112290.html. 
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7. Ascultați cărți audio în mașină. De-a lungul anilor, 

am acumulat multe mile pe șosea, în vacanțele familiei. Am 

ajuns să anticipăm acele călătorii și oportunitatea pe care ele 

ne-o oferă ca întreaga familie să se bucure de cărți audio. 

Înainte să plecăm într-o călătorie lungă, noi împrumutăm 

CD-uri de la bibliotecă sau descărcăm cărți audio de pe in-

ternet. Până ce ne pornim la drum, avem deja un stoc bun 

de cărți cu noi. Aceste cărți ne informează, ne întrețin și 

ajută întotdeauna la cultivarea imaginației copiilor noștri. 

8. Vânați cele mai bune cărți. Ghidurile literare sunt 

disponibile din plin pe piață pentru a găsi cele mai bune ti-

tluri pentru copii. Luați-vă timp să planificați lecturile lor în 

funcție de sezon, de interesul personal și chiar de studiile de 

la școală. Vorbiți cu alți părinți din biserica locală pentru a 

primi recomandări de încredere. Dacă o carte nu pare să sti-

muleze dorința de lectură în copiii voștri, căutați alta. Doar 

pentru că o carte are un medalion de bronz pe copertă nu 

înseamnă că va fi foarte bună, nici că va atrage atenția copi-

lului vostru. 

9. Așteptați cărțile noi. Eu și soția mea căutăm să conec-

tăm interesul pentru lectură al copiilor noștri de anumiți au-

tori. Odată ce descoperim un autor de care copiii se bucură 

cu adevărat, căutăm să vedem când au loc lansări noi de carte 

și chiar dacă putem să îl prindem pe autor ca să semneze un 

autograf pe cărțile copiilor noștri. Nu stăm la rând în toiul 
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nopții așteptând ca acea carte să fie promovată, dar anticipăm 

datele de lansare și urmărim cărțile planificate pentru publi-

care. Aceasta este o practică neînsemnată, dar ea zidește anti-

cipare în copiii noștri și îi ajută să aprecieze valoarea cărților 

bune și a autorilor talentați. 

10. Celebrați-i pe clasici. Anul acesta am sărbătorit ziua 

Hobbit (pe 22 Septembrie) ca familie, în cinstea zilelor de 

naștere ale lui Bilbo și Frodo Baggins, două personaje din 

Stăpânul inelelor, lucrarea clasică a lui J. R. R. Tolkien. Co-

piii s-au îmbrăcat în costume specifice, au gătit iepure la 

tavă, au umblat desculți și, după masă (al șaselea meniu hob-

bit al zilei!), am citit împreună povestea celebrării zilei de 

naștere respective. Găsiți modalități de a pune date impor-

tante în calendar, din cărțile favorite, sau datele de naștere 

ale autorilor favoriți, așa încât să le aduceți aminte copiilor 

de cărțile lor. 

11. Cultivați imaginația morală a copiilor voștri. În 

capitolul 6, am încercat să vă conving să vă cultivați imagi-

nația. În același fel, literatura imaginativă nu este doar per-

misibilă copiilor, ci ne oferă și oportunitatea de a cultiva 

imaginația morală a copiilor noștri. Familia mea a fost bi-

necuvântată de lecțiile morale din Cronicile din Narnia, de 

C. S. Lewis. Lecțiile bogate moral și spiritual din aceste 

cărți au făcut ca lectura lor repetată să fie o prioritate în 

familia noastră. În prezent, noi cultivăm imaginația morală 
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printr-o colecție de povești bazate pe anumite lecții extrase 

din cartea Proverbelor (Peter Leithart, Wise Words: Family 

Stories That Bring the Proverbs to Life [Cuvinte înțelepte: po-

vești de familie care le dau viață proverbelor]).  

Găsiți cărți care ilustrează lecții morale și savurați acele 

cărți alături de copiii voștri. 

12. Ajutați la explicarea conceptelor despre viață atunci 

când le citiți copiilor voștri. Acest lucru vă permite să analizați 

cartea dintr-o perspectivă creștină. Cărțile de ficțiune pentru 

copii ne oferă un fel de „stimulator al gândirii”, prin care 

putem aplica perspectiva biblică la narațiunea cărții și în vi-

ețile personajelor. 

Citirea cărților împreună le permite părinților să ci-

tească despre subiecte precum păcatul, răutatea, bunătatea și 

frumusețea – și să se oprească ajutându-i pe copii să inter-

preteze acele realități în lumina Scripturii (v. cap. 4). În felul 

acesta, cărțile (chiar beletristica necreștină) le oferă părinților 

o cale de a-și echipa și pregăti copiii să se confrunte cu situ-

ații din viața reală, cu atitudini păcătoase și cu gândire lu-

mească. În ultimă instanță, putem folosi cărțile ca să le ară-

tăm copiilor noștri în ce fel este posibil ca viața reală și gân-

direa biblică să se poată conecta sau să intre în conflict. 

13. Citiți-le copiilor pasajele voastre preferate. În anu-

mite situații, putem să îi invităm pe copiii noștri să experi-

menteze lucrurile pe care noi le experimentăm în lectura 
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personală. Eu încerc să le citesc copiilor mei părți favorite de 

literatură. Ei nu sunt gata să citească ei înșiși Odiseea sau 

Beowulf, dar există anumite părți din aceste cărți pe care le 

pot aduce și citi la masa de seară.  

Am descoperit că multe dintre cărțile imaginative de 

care eu mă bucur sunt fie prea lungi, fie prea profunde pen-

tru mintea copiilor mei. Scopul este să identific un anumit 

pasaj de care mă bucur, și să îl împărtășesc copiilor. Pentru 

băieții mei, asta înseamnă să citesc un fragment cu un erou 

implicat în bătălie. Pentru fiica mea, pasajul poate să se re-

fere la găsirea prințesei aflată în pericol. Acest simplu exerci-

țiu le arată copiilor mei o dragoste de lectură și le servește un 

desert dulce de proză. 

14. Invitați-i pe copii să citească în familie. Cel mai 

mare băiat al nostru (are nouă ani) devorează zeci de cărți. 

El face acum descoperiri fără a mai fi ajutat, dar noi îl în-

curajăm să ne împărtășească din ceea ce citește. Îi voi cum-

păra oricâte cărți poate citi, atâta vreme cât este de acord să 

însemneze cinci pagini favorite din fiecare carte, să le aducă 

la masa de seară, să ne explice contextul și să le citească 

familiei. Această practică modelează în el o dragoste pentru 

lectură, dragoste ilustrată înaintea celorlalți copii din fami-

lie. De asemenea, acest lucru ajută la scoaterea la iveală a 

inimii fiului nostru, pentru că noi căpătăm astfel un crâm-

pei din ideile care îi atrag cel mai mult atenția. 
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15. Provocați-i pe copii să îmbunătățească acele cărți pe 

care le citesc. Când este momentul potrivit, încurajați-i pe 

copiii voștri să își exprime dezacordul față de o carte sau alta. 

Puneți-le întrebări. Ce ați schimba în această carte? Cum ați 

scrie cartea, dacă vi s-ar cere? Ați alege un alt final? Încura-

jați-i pe copii să îmbunătățească acea carte, să o dezasam-

bleze și să o reconstruiască diferit. Aceste întrebări îi invită 

pe copii să interacționeze critic cu cărțile pe care le citesc – 

o îndemânare vitală pentru toți cititorii de carte! 

16. Cel mai important, citiți Biblia împreună, ca fami-

lie. Cărțile au un loc deosebit în familia noastră, dar Biblia 

este Cartea supremă. Părinții sunt modele pentru prioritatea 

acordată Scripturii. Citiți Biblia împreună ca familie, și ci-

tiți-o cu regularitate. Bibliile închise nu îi vor convinge pe 

copiii noștri de valoarea Scripturii. Noi trebuie să deschidem 

Biblia și să o citim împreună. În perioada aceasta, noi citim 

Scriptura împreună, ca familie, după fiecare mic dejun. 

Dar există și alte motive importante pentru care citim 

Scriptura. Biblia poate și ar trebui să se afle în centrul preo-

cupării noastre de lectură. Douglas Wilson, păstor și tată a 

trei copii, scria următoarele: 

Deoarece noi suntem oameni ai Cuvântului, este cel 

mai natural lucru din lume să fim oameni ai cuvinte-

lor. Întrucât vrem ca toți copiii noștri să aibă acces la 

Cuvântul lui Dumnezeu, facem un țel special din 
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educarea lor în arta lecturii. Totuși, evident, odată ce 

am deschis Scripturile înaintea lor, ei continuă să ci-

tească (și să scrie) multe alte lucruri. Scripturile sunt 

centrul, nu periferia. Deoarece cunoaștem centralita-

tea Cuvântului, putem să ne bucurăm de multe alte 

feluri de literatură – de la haiku la Stăpânul inelelor – 

pe tot parcursul vieților noastre. Dar când se pierde 

centralitatea Scripturii, literele neinspirate nu pot să 

evite dezintegrarea.4 

Nu ratați această idee. Biblia ține stabil centrul lecturii 

în viețile copiilor noștri. Citind Biblia împreună, noi con-

struim pentru ei centrul care susține toată practica lecturii și 

a scrierii lor. Așadar, acestea sunt câteva practici care ne-au 

ajutat să îi încurajăm pe copiii noștri să prețuiască bine cărțile. 

Fiecare dintre aceste idei a fost folosită într-un anumit mo-

ment în familia noastră, dar nu în mod necesar toate deodată. 

Așadar, nu vă împovărați încercând să le faceți pe toate. Ale-

geți câteva idei – sau doar una – și puneți-le la lucru în propria 

familie. Faceți ceea ce este necesar ca să aprindeți o dragoste 

arzătoare pentru lectură în ramurile verzi ale copiilor voștri. 

SFATURI PENTRU PĂSTORI 

Când am devenit proaspăt credincios, am întâlnit un 

păstor care iubea cărțile, iar acel păstor a aprins sub lista mea 

 
4 Douglas Wilson, “Opening Every Lawful Door,” Blog & Mablog, October 10, 2009 
(pagina nu mai este online). 
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de lecturi o dorință de a citi care nu a scăzut niciodată. Îmi pot 

aminti cu detalii vii o masă luată într-o toamnă, pe terenul din 

spatele bisericii. La un moment dat, pe când acea întâlnire era 

pe încheiate, păstorul m-a chemat deoparte și ne-am îndepărtat 

de petrecere mergând în biblioteca din biroul lui pentru a vorbi 

despre cărți. Trecând de la titluri la subiecte, luând cărți din 

raft și citind pasaje din ele, el mi-a povestit despre importanța 

și valoarea cărților bune. Această „biblio-păstorire” timpurie 

din viața mea creștină mi-a alimentat apetitul de lectură și mi-

a călăuzit lista de lecturi. Oameni ca păstorul meu sunt re-

surse importante, pentru că există tineri care vor să citească, 

dar au nevoie de călăuzire. Așadar, cum pot păstorii să încu-

rajeze lectura? Iată câteva sugestii. 

1. Creează oportunități pentru a discuta despre cărți. În-

curajarea bărbaților la lectură este la fel de simplă pe cât este 

să-i duci în biblioteca proprie. Arată-le cărțile care te-au aju-

tat. Explică-le cărți, arată-le cum le-ai organizat și chiar îm-

prumută-le câteva. Păstorii pot să presupună fără să gre-

șească faptul că o mare parte a bărbaților din bisericile lor 

rareori și-au văzut tații citind cărți și, drept rezultat, ei sunt 

intimidați și chiar se simt copleșiți într-o bibliotecă. Ei au 

nevoie de un mentor. Frate păstor, poți fi acea mărturie, acel 

exemplu, acel mentor care le poate schimba viața. 

2. Ilustrează idei din predici folosind literatura clasică. 

Păstorii pot simți o presiune enormă să citeze și să își ilustreze 
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predicile din ultimele emisiuni de televiziune, din filme po-

pulare, din muzica la modă sau din video-uri de pe YouTube. 

De ce să nu iei ilustrații din literatura clasică? Pentru a ilustra 

un lucru într-o predică, îndreaptă-ți privirile către cărțile 

scrise de autori precum Dostoievski, Tolstoi sau Shakes-

peare. Literatura clasică îi atinge pe oameni și oferă o vistie-

rie de ilustrații în mare măsură neatinsă, care pot influența 

sufletele într-o predică. 

3. Piperează-ți predicile cu citate directe din cărți despre 

trăirea creștină. Multe dintre cele mai profunde pasaje din 

cărțile care mi-au modelat inima au fost cele atent alese și 

citite în predici. Păstorii care pot alege și împărtăși citate din 

cărți nu doar că sunt modele pentru prețuirea lecturii și în-

curajarea ei, ci ei pot face și recomandări subtile de cărți în 

funcție de nevoile specifice din bisericile lor locale. 

4. Condu un grup de discuții despre cărți. Nu este ușor 

să conduci un grup de discuții, dar acesta poate fi un rol 

aducător de răsplăți pentru un păstor. Iar cărțile bune sunt 

disponibile pe aproape orice subiect și pentru orice grup. Un 

păstor poate conduce un grup de adolescenți în lectura unei 

alegorii (precum Călătoria creștinului de John Bunyan), 

poate conduce un grup de cititori de cărți de afaceri în lec-

tura unei cărți despre glorificarea lui Dumnezeu la locul de 

muncă (precum Luther on Vocation [Luther despre vocație] 

de Gustaf Wingren), poate conduce un grup de bărbați într-
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o discuție pe teme teologice (precum Knowing God [Să-L cu-

noaștem pe Dumnezeu] de J. I. Packer), sau își poate conduce 

biserica într-o discuție despre un roman care stârnește gândirea 

spirituală (cum ar fi Scrisorile lui Zgândărilă de C. S. Lewis). 

Grupurile de lectură conduse de păstor sunt foarte utile mai 

ales în identificarea și echiparea tinerilor lideri din biserică. 

5. Inaugurează o bibliotecă a bisericii sau o masă de cărți. 

Asigură-te că membrii bisericii tale au acces ușor la cărți bune. 

Nu este nevoie să aveți o bibliotecă uriașă sau o librărie. Ale-

geți 5-10 titluri și citați din ele sau menționați-le printre 

anunțuri sau în predici. Făcând cărțile vizibile duminica, fa-

ceți o afirmație clară despre ce crede biserica din punct de 

vedere teologic și despre importanța lecturii pentru creștini.  

6. Păstrează o listă a cărților recomandate pe pagina de 

internet a bisericii. Publică o listă de cărți recomandate pe pa-

gina de internet a bisericii sau pe blogul personal, în special 

dacă nu aveți fonduri pentru o bibliotecă sau o librărie a bise-

ricii. Nu o popula cu toate cărțile pe care le-ai citit la semina-

rul teologic. Fă așa încât titlurile să fie pe teme variate, inclu-

zând cărți teologice și cărți pentru viața creștină, și chiar cărți 

de beletristică sau poezie. Menține lista cu aceste „cele mai 

bune cărți” și asigură-te că o actualizezi cu noile titluri, pe 

măsură ce le vei descoperi tu însuți. 

7. Sugerează regulat cărți ca parte dintr-un articol con-

ținând „cartea lunii”. Gândește-te cum ai putea să recomanzi 
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câte o carte nouă pe lună. Arată-le cartea membrilor, explică 

în ce constă valoarea ei în propria viață și menționează felul 

în care crezi că membrii bisericii vor beneficia de pe urma 

ei. Asigură-te că există exemplare disponibile atunci când 

faci anunțul.  

8. Recomandă capitole din anumite cărți. De multe ori, 

păstorilor li se vor cere recomandări de cărți pe un anume 

subiect legat de viața creștină. C. J. Mahaney a observat că 

este util să recomande mai degrabă capitole dintr-o carte de-

cât o carte întreagă.  

Prin această practică, a evitat să îi intimideze pe cei 

care nu obișnuiau să citească, așa că putea folosi un anume 

capitol ca instrument specific pentru a trata o anumită ne-

voie din viața cuiva. Această abordare este foarte utilă când 

lucrezi cu tineri creștini, care s-ar simți copleșiți de o carte 

întreagă de teologie sau trăire creștină. Tratează fiecare capi-

tol pe care îl citești într-o carte pe tema trăirii creștine ca pe 

un instrument individual pentru uz pastoral. 

9. Răspunde la întrebări teologice folosind pagini din 

cărți. Oamenii din biserica ta te vor aborda inevitabil cu în-

trebări de natură teologică. Când fac asta, este bine să găsești 

răspunsuri în cărți teologice, să fotocopiezi paginile din acele 

cărți, să subliniezi părțile relevante și să le dai să le citească. 

Acest lucru le va sugera relevanța lecturii și este o cale mă-

runtă de a le spune că întrebările importante din viață sunt 
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tratate pe paginile cărților. Acest lucru scoate la iveală cât de 

relevante sunt cărțile pentru viața reală.  

10. Dăruiește cărți. Vânează oportunitățile de a le dă-

rui cărți vizitatorilor, proaspeților părinți și membrilor bise-

ricii tale, indiferent de motiv. Pune deoparte fonduri în bu-

getul bisericii pentru acest lucru. Cărțile sunt daruri cu sens, 

pot îndeplini un rol strategic în viața cititorului și îi invită 

pe ceilalți din biserică să experimenteze plăcerea lecturii.  

CONCLUZIE 

Eu bănuiesc că majoritatea cititorilor avizi de cărți au 

avut mentori în viețile lor, care i-au influențat. Dumnezeu 

i-a așezat pe părinți și pe păstori ca să joace rolul de modele 

ale dragostei față de lectura cărților înaintea copiilor și res-

pectiv a turmelor lor. Este greu să faci așa încât cărțile să fie 

atrăgătoare în societatea de azi, dar aprinderea în ceilalți a 

unei iubiri pentru lectură este o chemare înaltă, vrednică de 

timpul, planificarea și grija noastră. 
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15 
FERICIȚI PÂNĂ LA                           

ADÂNCI BĂTRÂNEȚI 
Cinci semne ale unui cititor sănătos de cărți 

 

Nu poți ajunge accidental un cititor bun. Pe parcursul 

acestei cărți, am analizat unele dintre cele mai răspândite 

provocări la adresa lecturii. În acest ultim capitol, vreau să 

prezint cinci caracteristici ale unui cititor matur. Acestea 

sunt și cinci obiective pe care le am în propria viață, obiec-

tive la care lucrez constant. 

1. Cititorii maturi prețuiesc înțelepciunea. 

2. Cititorii maturi se bucură de cărțile vechi. 

3. Cititorii maturi păstrează literatura în locul cuvenit. 

4. Cititorii maturi evită să idolatrizeze cărțile. 

5. Cititorii maturi rămân alipiți de Mântuitorul. 

CITITORII MATURI PREȚUIESC                                
ÎNȚELEPCIUNEA 

Nu toate cărțile sunt sigure și nu toate obiceiurile de 
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lectură sunt sănătoase. 

Proliferarea cărților poate să îl istovească, să îl împovă-

reze și să îl obosească pe cititor. Cu mult timp înainte de îm-

prăștierea cernelii peste literele de metal ale lui Gutenberg, 

Solomon a anticipat întrucâtva această expansiune rapidă a 

sectorului publicării cărților atunci când a scris: „dacă ai voi 

să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi, și multă 

învățătură obosește trupul” (Ecl. 12:12). 

Dacă dai o căutare pe Amazon.com după termenul 

„Eclesiastul” [în limba engleză, n.tr.], vei descoperi o listă de 

1.800 de cărți. Solomon a înțeles ironia. Avertismentul lui n-a 

fost niciodată mai necesar ca în societatea actuală, când tipar-

nițele de mare viteză scot mii de cărți noi în fiecare oră. 

Dar viața înseamnă mai mult decât cărți. Cu toate căr-

țile noi publicate – și cu toate cele vechi încă disponibile – 

trebuie să fim atenți să evităm studiul excesiv. Pentru mulți 

dintre cititori, aceasta nu va fi o problemă. Riscul este mai 

mare pentru cei care vor să citească orice carte li se pare in-

teresantă.  

Dacă ești o astfel de persoană, riști să devii împovărat 

de cărți. Te vei epuiza, spune Solomon. Viața omului nu stă 

în abundența de cărți. Cititorii care se epuizează pe ei înșiși 

citind excesiv primesc nota 4 de la profesorul Solomon, spe-

cialist în lectură. De ce? Epuizarea dată de lectură scoate la 
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iveală un eșec mai mare, o neglijență în înțelepciune.1 O pră-

pastie mare îl separă pe cititorul care pur și simplu consumă 

cărți de cel care caută înțelepciunea cu sârguință. Consumato-

rii de cărți se uită la acestea ca la „lucruri ce trebuie citite”. 

Căutătorii de înțelepciune privesc cărțile ca pe un combustibil 

pentru meditarea lentă și deliberată. Diferențele dintre cei doi 

pot fi văzute în felul în care ei tratează cărțile.  

Un consumator de cărți va citi o carte deosebită, apoi 

o va trata ca pe „un băț de chibrit ars, un bilet vechi de tren 

sau ziarul de ieri”, scria C. S. Lewis.2 Prin contrast, un căută-

tor de înțelepciune va citi o carte deosebită, o va savura și o 

va reciti. Cititorii care se bucură de înțelepciune și se desfată 

în ea vor reciti marile cărți de cinci, zece sau chiar douăzeci de 

ori în viață. 

Ideea este că, dacă nu poți citi o mulțime de cărți, nu 

dispera. Găsește câteva cărți, citește-le bine, îndrăgește înțe-

lepciunea pe care ele ți-o oferă și aplică acea înțelepciune în 

viața ta. Apoi repetă. Păzește-te de o abordare a lecturii căr-

ților în care să eșuezi să îți găsești desfătarea în înțelepciune. 

Abordarea de tip consumator a lecturii este epuizantă și pe-

riculoasă pentru sănătatea ta. 

Prețuiește înțelepciunea pe care o descoperi în cărți. 

 
1 Duane A. Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs (Nashville, TN: B&H, 2001), p. 344: 
„Contrastul nu se face între studiul canonic și înțelepciunea necanonică, ci între eșecul de a 
aprecia înțelepciunea și zelul excesiv pentru studiu”. 
2 C. S. Lewis, An Experiment in Criticism (Cambridge: Cambridge University, 1961), p. 2. 
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CITITORII MATURI SE                                                   
BUCURĂ DE CĂRȚILE VECHI 

Privește îndeaproape, și vei observa că lumea edituri-

lor este într-o schimbare continuă. Cărțile își schimbă în-

fățișarea și felul în care se vor citite. Multe dintre schimbări 

sunt îmbunătățiri. Un exemplu este lungimea cărților. Căr-

țile devin tot mai scurte, iar frazele foarte lungi sunt porți-

onate în dimensiuni mai ușor de digerat. Capitolele sunt 

mai scurte. Propozițiile sunt mai scurte. Autorii vorbesc tot 

mai la obiect. În multe feluri, aceste schimbări constituie 

îmbunătățiri. 

Cu toate acestea, schimbările din industria publicis-

tică au și un dezavantaj: ele accelerează îmbătrânirea cărților 

vechi. Mai mult ca niciodată, cărțile vechi ajung cu adevărat 

vechi, și asta foarte rapid. Cărțile din anii 1980 deja mi se 

par vechi. Cărțile din 1680 mi se par uneori scrise într-o 

limbă străină – căci cuvintele, conceptele și expresiile îmi 

sunt atât de străine și greu de înțeles. Ce să mai zicem de 

Shakespeare? A-l citi seamănă cu a încerca să citești ceva într-

o limbă străină - în ceață, în mijlocul nopții și cu ochelarii 

de soare la ochi! 

Totuși, noi, creștinii, cei care prețuim o carte veche 

(Biblia), noi iubim cărțile vechi. Și probabil că nimeni nu a 

vorbit mai bine despre valoarea cărților vechi decât C. S. Le-

wis, în introducerea pe care a făcut-o lucrării clasice antice, 
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On the Incarnation [Despre Întrupare], a lui Atanasius (cca. 

297-373 d.Hr.). În acea introducere, scrisă în anul 1944, 

Lewis susținea că există trei motive pentru care cărțile vechi 

sunt importante.  

În primul rând, cărțile vechi constituie cel mai bun 

mijloc de a înțelege oamenii, gândirea și discuțiile avute în 

trecut. În loc să încercăm să înotăm prin literatura complexă 

secundară, care caută să interpreteze controversele din tre-

cut, Lewis afirmă că putem descoperi că ne este mult mai 

ușor să citim pur și simplu acele cărți vechi.  

În al doilea rând, Lewis afirmă că putem avea încre-

dere în cărțile vechi. Ele au fost autentificate de-a lungul vea-

curilor. O carte nouă este încă în teste, iar valoarea ei pe ter-

men lung este incertă. Operele clasice, vechi, supraviețuiesc 

pentru că au fost testate ca atare. 

În al treilea rând, Lewis spune că mințile ne sunt îm-

prospătate de cărțile vechi, alungând astfel acea atmosferă 

stagnantă din literatura contemporană. Ele pot fi vechi, dar 

conțin cuvinte proaspete.  

Cărțile vechi aduc înaintea noastră controverse, voci 

și argumente proaspete. În acest aspect, Lewis folosește cu-

vintele lui cele mai cunoscute despre importanța cărților 

vechi: 

Singurul paliativ este să menținem suflarea curată a 

brizei secolelor anterioare asupra minților noastre, iar 
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acest lucru nu poate fi făcut decât citind cărțile vechi. 

Evident, asta nu înseamnă că ar exista ceva magic în 

trecut. Oamenii de atunci nu erau mai isteți decât noi, 

și făceau la fel de multe greșeli ca și noi. Dar ei nu au 

făcut aceleași greșeli. Ei nu ne vor flata în erorile pe 

care le comitem, iar greșelile lor, fiind acum deschise 

înaintea noastră și palpabile, nu ne vor pune în peri-

col. Două minți sunt mai bune decât una, nu pentru 

că vreuna ar fi infailibilă, ci pentru că este puțin pro-

babil ca ele să meargă în aceeași direcție greșită.3 

În timp ce scriu acest capitol, stau la etajul al doilea al 

unei case de unde se văd Capul Cod și Oceanul Atlantic. Briza 

mării în această zi însorită curge prin ferestrele deschise, 

dându-mi prospețime în timp ce lucrez. Cărțile vechi sunt 

asemenea acelei brize de mare, scrie Lewis. Ideile, convingerile 

și avertismentele din secolele anterioare suflă peste viețile 

noastre și ne împrospătează perspectivele. (Că veni vorba, ai 

observat paradoxul intenționat introdus de Lewis? Cărți vechi 

= aer proaspăt. Cărți noi = aer îmbâcsit.) 

Sigur că lectura cărților vechi sună drăguț, dar, în rea-

litate, cărțile contemporane sunt mai ușor de citit (și, în ge-

neral, sunt și mai scurte). De aceea, de unde să începem? 

Un model util vine din viața Dr. Mark Dever, păstor 

senior la Capitol Hill Baptist Church în Washington, DC. 

 
3 C. S. Lewis, “Introduction,” in St. Athanasius, On the Incarnation: The Treatise De In-
carnatione Verbi Dei (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary, 1996), p. 5. 
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Dever folosește un calendar anual de lectură pentru a se asi-

gura că acea briză curată de mare suflă în mintea lui de-a 

lungul anului. El alege anumiți autori din istorie, din ceea 

ce el denumește „canonul teologilor” lui. El se concentrează 

în fiecare lună pe un anumit autor. De exemplu, în martie, 

Dever citește cărți scrise de și despre reformatorul german 

Martin Luther. Lecturile lui au inclus biografia scrisă de Ro-

land Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther [Iată 

crezul meu: o descriere a vieții lui Martin Luther], Cele 95 

de Teze și cartea lui Luther intitulată The Bondage of the Will 

[Robia voinței]. 

Calendarul anual al lui Dever este structurat cronolo-

gic, și arată cam în felul următor: 

 Ianuarie: scrieri patristice (sec. I-III) 

 Februarie: Augustin (354-430)  

 Martie: Martin Luther (1483-1546) 

 Aprilie: Jean Calvin (1509-1564) 

 Mai: Richard Sibbes (1577-1635) 

 Iunie: John Owen (1616-1683) și John Bu-

nyan (1628-1688)  

 Iulie: Jonathan Edwards (1703-1758) 

 August: C. H. Spurgeon (1834-1892)  

 Septembrie: B. B. Warfield (1851-1921) 

 Octombrie: Martyn Lloyd-Jones (1899-

1981)  

 Noiembrie: C. S. Lewis (1898-1963) și Carl 
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F. H. Henry (1913-2003) 

 Decembrie: autori contemporani. 

Această listă ar putea să te înfricoșeze. Totuși, ține 

minte că ți-am dat-o doar ca exemplu. Poți s-o modifici și 

să introduci propria listă de autori. Puterea acestui model stă 

în prioritatea acordată cărților vechi. Prin această listă, De-

ver se sigură că își împrospătează mintea de-a lungul anului 

prin cărți vechi, scrise de unii dintre cei mai buni autori din 

istoria bisericii.  

Gândește-te cum ar fi să începi prin cartea lui Atana-

sius, On the Incarnation, care a fost publicată inițial în anul 

318 d.Hr. Asigură-te că îți cumperi versiunea care include 

introducerea lui Lewis. Cartea este veche, dar în același timp 

simplă și concisă. Iată ce scria Lewis despre ea: „Doar o 

minte magistrală putea să scrie în secolul al IV-lea lucruri 

atât de profunde pe o temă de o asemenea simplitate cla-

sică”.4 Cartea lui Atanasius este un exemplu a cât de ușor pot 

fi citite cărțile vechi – chiar cărțile antice! – de cititorii mo-

derni. 

Cititorii care se maturizează vor învăța să lectureze 

cărți vechi – și să se bucure de ele. Și fiind un cititor atras 

natural de „ultimele apariții” din librărie, aceasta este o lecție 

pe care mi-o predic foarte des. 

 
4 Ibid., p. 9. 
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CITITORII MATURI PĂSTREAZĂ                                      
LITERATURA ÎN LOCUL CUVENIT 

Pe parcursul acestei cărți, te-am încurajat să prețuiești li-

teratura deosebită. Există multe cărți clasice scrise de creștini 

sau necreștini. Cred că trebuie să prețuim marile cărți oriunde 

le găsim. Dar noi nu prețuim literatura în aceeași măsură în 

care o fac mulți cititori necreștini. Pentru noi, creștinii, supre-

mația Scripturii ne limitează apetitul pentru orice alt lucru pe 

care îl citim și ne avertizează să nu supraevaluăm literatura. Le-

wis ne învață și în acest aspect: 

Creștinul va trata literatura cu mai puțină seriozitate 

decât păgânul educat: el se va simți mai puțin stârnit 

de un standard pur hedonist în cazul multor tipuri de 

cărți. Necredinciosul este întotdeauna tentat să își constru-

iască un fel de religie din experiențele sale estetice. Proba-

bil că el se simte iresponsabil etic, dar își pune puterea 

la lucru în slujba unor altfel de responsabilități, lucruri 

care unui creștin i se par iluzorii. El trebuie să fie „cre-

ativ”. El trebuie să asculte de o lege mistică lipsită de 

moralitate, denumită conștiința lui artistică. El dorește 

în general să își mențină superioritatea față de marea 

masă a omenirii, care se îndreaptă către cărți pentru ba-

nala recreație. Dar creștinul știe de la bun început că 

mântuirea unui singur suflet este mai importantă decât 

producerea sau păstrarea tuturor operelor epice din 

lume… Superficialitatea reală, goliciunea adevărată este 

trăsătura tuturor celor care fac din literatură un lucru 
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ce există pentru sine și care este prețuit pentru sine.5 

Noi, creștinii, nu putem face o religie din literatura 

noastră. Noi nu prețuim literatura de dragul literaturii. Noi 

nu ne închinăm la clasici. Noi prețuim valorile și prioritățile 

care depășesc cu mult valoarea însumată a celei mai strălucite 

biblioteci.  

Țelul nostru nu este literatura, oricât de adevărată, 

bună și frumoasă ar fi. Țelul nostru este Dumnezeu, de unde 

vin tot adevărul, toată bunătatea și toată frumusețea, și în care 

acestea își găsesc perfecțiunea. 

Frumusețea își are originea în Dumnezeu, dar litera-

tura frumoasă poate da naștere unui dumnezeu slab și urât. 

Noi, însă, Îl căutăm pe Dumnezeu, Evanghelia Fiului Său și 

mântuirea sufletelor noastre.  

Noi suntem gata să ne sacrificăm timpul ca să citim 

literatură pentru ca, în felul acesta, să-i slujim pe semenii 

noștri, să ne rugăm unii pentru alții, să avem părtășie cu cei 

credincioși și să slujim în bisericile noastre. Noi am putea să 

nu studiem literatura atât de profund pe cât o face lumea, 

pentru că noi ne prețuim sufletele cu seriozitate. 

Cititorii creștini vor învăța să păstreze literatura în lo-

cul care i se cuvine, iar aceasta este o lecție pe care o învăț 

constant. 

 
5 C. S. Lewis, Christian Reflections (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), p. 10. Subl. 
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CITITORII MATURI EVITĂ                                               
SĂ IDOLATRIZEZE CĂRȚILE 

Valoarea pe care o acordăm literaturii este una echili-

brată, pentru că noi ne găsim desfătarea supremă în Dum-

nezeu. Dacă așteptăm ca biblioteca personală să ne umple 

viețile de bucurie supremă, acele cărți vor eșua de fiecare 

dată. 

Aceasta a fost o lecție pe care a învățat-o și John New-

ton, căpitan de navă în perioada comerțului cu sclavi din 

secolul al XVIII-lea, devenit ulterior predicator, scriitor și 

luptător împotriva sclaviei. În 1779, Newton a publicat o 

serie de trei volume de imnuri intitulată Olney Hymns. Ea 

conține 348 de imnuri, scrise în principal de Newton, și care 

include binecunoscutul imn Mărețul har. Când a aflat de 

publicarea setului, John Ryland Jr., prietenul lui Newton, i-

a scris acestuia o scrisoare cerându-i un exemplar. Newton i-

a trimis un set de cărți, dar i-a trimis mai întâi următoarea 

scrisoare: 

Cărțile de imnuri vor ajunge în curând la tine, nu știu 

precis cât de repede. Curiozitatea ta nu va avea mult de 

așteptat până să fie satisfăcută. După ce vei citi prefața, 

vei răsfoi paginile, vei alerga cu privirea peste cuprins și 

vei avea cartea cu tine, vei rămâne în mare măsură cu 

aceeași impresie ca la orice carte care a stat de șapte ani 

în biblioteca ta. Cel puțin așa am simțit eu (dar poate 

că inima ta nu este ca a mea). Eu am tânjit după o carte, 
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am  numărat orele până a ajuns, m-am așteptat la o mie 

de lucruri din partea ei, când am văzut-o prima dată 

am alergat înspre ea cu nerăbdarea unui uliu care se 

aruncă asupra prăzii și, în scurt timp, a rămas atât de 

tăcută de parcă ar fi fost pusă pe raftul de sus al unei 

librării.6 

Inima mea este ca a lui Newton. Eu comand cărți pe 

internet și urmăresc traseul coletului. Aștept nerăbdător cu-

tia de cărți să sosească acasă. Imediat ce ajunge, o desfac, scot 

cărțile, le analizez starea și încep să le răsfoiesc. Aceasta este 

o experiență minunată. Dar acele cărți noi își vor pierde stră-

lucirea aproape de pagina 30. Când vine vorba de a avea cărți 

noi, m-aș putea considera cel mai răsfățat om din lume, sau 

cel puțin asta spun soția și copiii. Cărțile sosesc la mine acasă 

într-un ritm mult mai rapid decât le pot citi. În fiecare zi, 

inima mea dorește cărți noi. Așadar, ce produce acea do-

rință? Este oare o tânjire de a învăța și crește cu smerenie? 

Sau este la mijloc o dorință idolatră de a avea mai multe lu-

cruri noi?  

Cărțile sunt instrumente deosebite, dar pot fi dumne-

zei dezamăgitori. Iar odată ce cărțile devin idoli, acei idoli ne 

vor lăsa profund neîmpliniți. De aceea, eu mă întreb frec-

vent: Oare sunt atras de cărțile noi doar pentru că îmi plac 

lucruri noi? Sau sunt atras către cărțile noi pentru că vreau să 

 
6 John Newton, Wise Counsel: John Newton’s Letters to John Ryland Jr., ed. Grant Gordon 
(Edinburgh: Banner of Truth, 2009), p. 127. 
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trăiesc bucurându-mă de adevărul, bunătatea și frumusețea 

Celui care ni le dă? 

CITITORII MATURI RĂMÂN                                      
ALIPIȚI DE MÂNTUITORUL 

După cum poți vedea, eu sunt un cititor ambițios. Și 

nu este un lucru neobișnuit să cumpăr cărți de teologie care 

se dovedesc prea profunde pentru creierul meu superficial. 

După deschiderea coperții, îmi devine clar că, în timp ce 

cartea din mâinile mele poate să îmi stea în față, conținutul 

de pe paginile ei este, intelectual vorbind, peste ce pot înțe-

lege eu, așa că sunt pe punctul de a mă îneca într-o mare de 

complicații și confuzii.  

Oricât aș încerca, cu cât înaintez în carte, cu atât mai 

mult mă adâncesc în confuzie și deznădejde. Și aceasta este 

o experiență groaznică. 

Această experiență (mai ales dacă este o carte teologică) 

mă face să mă simt ca un găgăuță, poate chiar mai puțin spiri-

tual decât prietenii mei. După care vine descurajarea. De aceea, 

cum să răspundem față de cărțile care ne descoperă limitările 

intelectuale? Charles Spurgeon a fost conștient de această ispită 

și a confruntat-o pe față în biserica lui: 

Câțiva dintre cunoscuții mei sunt tulburați de îndo-

ieli și frici, pentru că nu înțeleg atâtea lucruri pe cât 

și-ar dori. Ei nu pot citi cărți de teologie; sau, dacă le 
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citesc, par pierduți în labirintul de termeni teologici 

dificili. Ei nu pot împăca anumite adevăruri. Dar 

aceasta nu este un motiv să se teamă, căci Evanghelia 

este atât de simplă, încât ea este adaptată chiar și pen-

tru cei mai limitați oameni... 

Acest lucru este onest, dar liniștitor. Evanghelia este 

potrivită pentru oamenii simpli (ca mine). Spurgeon a con-

tinuat astfel: 

Dragă prieten, nu-ți închipui că neștiința te-ar putea 

alunga din familia lui Dumnezeu. Copilașii nu pot 

citi greacă și latină, dar ei pot spune, „Ava, Tată”, și 

asta este tot ce trebuie să spună. Dacă nu poți citi cărți 

profund teologice, dar Isus Hristos este al tău – dacă 

îți pui credința în El – chiar și cunoașterea imperfectă 

a Lui pe care o ai dovedește că ești al Lui, iar El nu te 

va părăsi niciodată, nici nu va uita de tine.7 

Spurgeon nu îi încuraja pe creștini să evite să citească 

lucrări sau cărți teologice. El nu ne încurajează să renunțăm 

când dăm peste termeni dificili sau concepte abstracte. Avem 

nevoie de cărți provocatoare ca să creștem.8 Dar Spurgeon ne 

reamintește că siguranța noastră înaintea lui Dumnezeu nu 

 
7 C. H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol. 49, 1903 (Pasadena, TX: Pilgrim, 
1977), p. 43. 
8 John Piper, God’s Passion for His Glory: Living the Vision of Jonathan Edwards (Wheaton, 
IL: Crossway, 1998), p. 29: „Dacă o carte este ușor de citit și se potrivește bine în toate 
convențiile noastre lingvistice și de gândire, probabil că nu vei crește mult din lectura ei. 
Ea poate fi plăcută, dar nu îți va crește înțelepciunea. Cărțile dificile contează cu adevărat. 
Este ușor să greblezi, dar tot ce strângi sunt frunze; săpatul este greu, dar ai putea găsi 
diamante”. 
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poate fi decât în Isus – nu în cât de isteți suntem, nici în câte 

cărți de teologie citim, nici în felul în care ne aranjăm prio-

ritățile, nici în cât de eficient folosim timpul de lectură. Cre-

dința ca de copil în Evanghelie este o baliză ce nu poate fi 

scufundată când ajungem pe punctul de a ne îneca în marea 

detaliilor unei cărți care ne depășește. 

Acesta este un punct potrivit să încheiem călătoria 

noastră împreună.  

Indiferent câte cărți citim, noi ne alipim de vechea 

cruce. Când cărțile ne copleșesc iar limitările noastre inte-

lectuale ne descurajează, noi ne amintim de Evanghelie. În 

vestea bună a lui Isus Hristos, cititorii copleșiți găsesc pace, 

bucurie și curajul de a continua să citească.  

În acest context, ni se reamintește de motto-ul citito-

rului creștin de cărți: „prin lumina Ta vedem lumina” (Ps. 

36:9). Suntem smeriți, dar încurajați. Luăm o carte nouă și 

continuăm, dar nu ca sclavi obligați să îndeplinească o 

muncă, ci ca niște păcătoși eliberați care citesc pentru a se 

desfăta de darurile Dumnezeului nostru. Noi mergem îna-

inte, citind și mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru lumina 

pe care o vedem în cărți și pentru harul Lui care ne lumi-

nează calea.
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„Biruința vine prin marele număr de sfetnici” (Prov. 

11:14). Pentru mine, numărul mare de sfetnici sunt editorii 

mei. Domnul m-a înconjurat cu prieteni înțelepți, smeriți și 

echipați cu daruri, iar ei m-au ajutat să fac din această carte 

un material mai interesant, mai ușor de citit și cu siguranță 

mai precis. 

Justin Taylor, prietenul meu creativ, care a inițiat 

această carte, mi-a dat-o și a păstorit cartea pe tot parcursul 

scrierii ei. Fără Justin, ea n-ar fi existat. 

Dr. Leland Ryken, Gene Fant, Stephen Dempster și 

Carl Trueman, o echipă de experți, au citit părți din această 

carte și i-au îmbunătățit conținutul și stilul. 

C. J. Mahaney, prietenul meu, editorul meu, colegul 

meu de călătorii și șeful meu, m-a încurajat generos și a făcut 

posibile perioadele mele de retragere de la muncă pentru a 

scrie cartea. 

Jon Vickery, un expert, gânditor clar și prieten, și-a 

oferit ajutorul pe parcursul întregului proiect. Această carte 

este mult mai clară din acest motiv. Îi sunt îndatorat pentru 

intervenții, sugestii, rugăciuni și prietenie.  

Le aduc mulțumiri speciale celor din echipa Crossway: 
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lui Josh Dennis și echipei de designeri pentru coperta excep-

țională; lui Tara Davis și echipei editoriale pentru corectu-

rile lor foarte bune; și lui James Kinnard și echipei lui de 

marketing, pentru entuziasmul și încurajările lor. 

Mulți alți prieteni au agreat cu blândețe să citească și 

să editeze manuscrisul, iar printre ei se numără Jon Smith, 

Mark Fedeli, Josh Deckard, Andrew Mahr, Carolyn 

McCulley și Marylynne Tosyali. 

Patrick Abendroth și Rick Gamache sunt cei doi păs-

tori pe care Dumnezeu i-a folosit substanțial pentru încura-

jarea lecturii în viața mea. Când vorbesc despre abilitatea 

păstorului de a-i încuraja pe creștini să citească, ei sunt două 

exemple credincioase care au avut un impact profund în vi-

ața mea.  

Nora face posibilă bibliomania mea. 

Tata, un tâmplar sârguincios și credincios, poartă cu 

el cărți în camioneta lui prăfuită și trudește în rugăciune 

pentru familia lui.  

Mama a strâns toate articolele scrise de mine de-a lun-

gul anilor în ziare și reviste, punându-le într-o cutie specială 

în casa copilăriei mele. Acest lucru mă încurajează mai mult 

decât îmi închipui. 

Jon, Bellie și Bunny, un trio de copii care îi aduc des-

fătare tatălui lor! În timp ce am scris la carte, ei mi-au dat 
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un fluviu constant de încurajare, zâmbete, bucurie și cafea. 

Mai presus de toți, îi mulțumesc lui Karalee, care a 

devenit mai întâi editorul meu, apoi prietena mea și ulterior 

soția mea, cea care îmi rămâne cel mai bun prieten și cel mai 

loial editor. Faci tu cumva să îți întinzi mâinile către cei să-

raci, să îi iubești pe cei pierduți, să îi educi pe copiii noștri și 

să netezești proza mea noduroasă. Tu lucrezi cu sârguință, Îl 

iubești pe Isus cu pasiune și râzi de viitor cu entuziasm 

(Prov. 31:25). Zâmbetul tău plin de credință umple casa 

noastră și îmi dă libertatea să scriu. Ție își promit viața mea 

și îți dedic această carte. Te iubesc!



 

 

 

 

  



 

   

MAGNA GRATIA 
Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                
concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-
tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bi-
sericilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     
binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri,             
după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 
află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 
peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 
din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-
gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-
Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 
când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-
crare. Donațiile se pot face online, www.magnagratia.org/dona-
tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. 
Mulțumim! 


